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ÖNSÖZ 

Günümüzde, depresyon, kalp hastalığı, hipertansiyon, diyabet, kalp 

yetmezliği, böbrek yetmezliği, kanser, kronik obstrüktif akciğer hastalığı, 

dejeneratif nörolojik bozukluklar gibi sağlık durumları nedeniyle bireyler, 

sağlık hizmetlerine başvuranların önemli bir kısmını oluşturmaktadırlar. 

Birçok sağlık sistemi, nitelikli sağlık profesyoneli eksikliği ve aynı zamanda 

demografik değişim nedeniyle artan uzun vadeli bakım talebi gibi zorluklarla 

karşı karşıyadır. 

Sağlık hizmeti kaynaklarının uygun kullanımı,  günümüzün sağlık 

hizmetleri için en büyük zorluklardan biridir. Artan sağlık hizmeti maliyetleri, 

kurumsal yeniden yapılanma ve bakım kurumlarının sayısında artış 

olduğundan, sağlıkla ilgili sektörler, maliyet ve erişim ile mücadele etmek 

durumunda kalmaktadırlar. Telesağlık uygulamaları bu karar verme 

noktasında yardımcı olmada kilit bir rol üstlenmektedir.  Dijital teknolojiler, 

bakım sektöründeki sorunların ve zorlukların üstesinden gelmek için büyük 

fırsatlar sunmaktadır.  

Hazırlanan kitapta, telesağlık uygulamaları ve telesağlık kapsamında 

yer alan telehemşirelik uygulamaları hakkında, bilgi ve çalışma örnekleri 

verilmiştir. 

Kitabın, tüm sağlık çalışanları, özellikle hemşireler, akademisyen ve 

hemşirelik öğrencileri için faydalı olması dileğiyle… 

        

           Dr. Öğr. Üyesi Nedret TEKİN KAYA 

Aralık 2022 
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GİRİŞ 

Telesağlık (Telehealth) aynı zamanda tele tıp, e-Sağlık, e-tıp, sanal 

sağlık hizmeti ve uzaktan sağlık olarak da adlandırılır. Telesağlık, 1970'lerden 

bu yana kullanılmakta olup tıbbi bakıma erişimi önemli ölçüde iyileştirmekte 

ve bakım sağlamanın daha az maliyetli bir yolunu sunmaktadır (Mahar, J. H., 

Rosencrance, J. G., & Rasmussen, P. A. 2018). 

Telesağlık, bir yerden başka bir yere ulaşımla ilişkili olup hasta veya 

danışanlar için sağlık hizmeti maliyetlerini düşürmeye; kırsal ve merkeze 

uzak yerlerde sağlanamayan hizmetlere eşit erişimi iyileştirmeye yardımcı 

olmak için tasarlanmıştır (Holmqvist, M., Vincent, N., & Walsh, K., 2014). 

Genellikle farklı bölgelerde bulunan hastaneler/klinikler/sağlık 

merkezleri  birbirine güvenli bir ağ üzerinden bağlanarak telesağlık 

uygulaması yapılır (Holmqvist, M., Vincent, N., & Walsh, K., 2014). 

Telesağlık uygulamalarında hastayla ilgili herhangi bir yan etkinin 

olmaması ve bu açıdan güvenli olması; hastaları izleme olanağı sunması,  

ulaşım ile ilgili sorunların olmaması ve istenildiği herhangi bir zamanda 

kullanılabilmesinin mümkün olması; zamanın etkin kullanımını sağlaması, 

kanıt temelli önerilerin dikkate alınarak hazırlanması, bilginin çabuk 

aktarımını sağlaması, multidisipliner sağlık profesyonelleri ile iletişimi 

kolaylaştırması nedeniyle etkili olduğu bilinmektedir. Bunların yanısıra, 

maliyet açısından  etkin olması; sağlık çalışanına ve danışan kişiye/hastaya 

zaman kazandırması nedeniyle zaman açısından verimli olması; yaş, cinsiyet, 

ırk vb. ayrımı yapmaması nedeniyle hakkaniyetli olması; hastaların ihtiyaçları 

doğrultusunda tavsiyeler vermesi gibi birçok nedenden dolayı hasta 

merkezlidir (Yildirim, Ö., Doğan, R. Ö., Kaya, İ., & Kayikçioglu, T., 2016).  

Telesağlıkta, hastalıkları önleyici bakımdan; hasta, aile ve grup veya 

tüm toplumda, hastalıkları iyileştirici ihtiyaçları, hasta bakım ihtiyaçları gibi 

sağlık hizmetlerinin, teknoloji kullanılarak sunulabilir.  Bu tür bir sağlık 

hizmeti sunum modeli, coğrafi olarak bakım sağlayıcılarından uzak olan 

kişilere sağlık hizmeti sunmak için son derece iyi tasarlanmıştır. Tele sağlık 

uygulamaları, bir veya daha fazla sağlık hizmeti uzmanının, bir kişiyi veya bir 

grup hastayı kapsayan ve hasta ihtiyaçlarına göre tek bir görüşme veya bir dizi 

görüşme olarak sınıflandırılabilecek çeşitli teknoloji platformlarının 

kullanımını içerebilir (Steingass, S. K., & Maloney-Newton, S., 2020). 

Tele-sağlık sistemlerinin, tele-danışma, tele-danışmanlık, tele-teşhis ve 

uzaktan izleme gibi yönleri vardır. Tıbbi bir veri tabanına uzaktan erişim de 

bir telesağlık uygulaması olarak kabul edilmektedir.  Ayrıca tele sağlık 

eğitimi, hastaların, sağlık çalışanlarının veya sağlık bakımı öğrencilerinin, 

hemşirelik öğrencilerinin uzaktan eğitimi olarak da kullanılmaktadır. Tele-

sağlık bakımı tıp ve hemşirelikle sınırlı değildir, aynı zamanda psikoloji, 
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eczacılık ve radyoloji gibi diğer sağlık bakımı alanlarını da içerir (Tuckson, R. 

V., Edmunds, M., & Hodgkins, M. L., 2017). 

Telesağlık uygulamaları, sadece hekimlik ve hemşirelik mesleği için 

uygulanabilir değildir. Bunlardan bazıları aşağıda gösterilmiştir. 

 

Şekil 1: Telesağlıkta bazı uygulamalar 

Telesağlık

Teletıp

Teleradyoloji

Telepatoloji

Teledermatoloji

Telepsikiyatri

Telekardiyoloji

Telecerrahi

Telerehabilitasyon

Telenutrisyon

Teletriyaj

Tele sağlık bakımı

Tele hemşirelik

Tele bakım

Tele koçluk

Tele rehabilitasyon

Telefonla triyaj

E sağlık/eğitim            
- E tıbbi kayıtlar             

-Web desteği 
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1. TELETIP (TELEMEDİCİNE) 

1970'lerde kullanılmaya başlanan ve “uzaktan iyileşme” anlamına gelen 

teletıp, bakıma ve tıbbi bilgilere erişimi artırarak hasta sonuçlarını 

iyileştirmek için bilgi iletişim tekniklerinin kullanımını ifade eder. Teletıp için 

tek bir kesin tanım yoktur. 2007 yılında yapılan bir çalışmada tele tıp 

kelimesinin hakemli 104 tanımı bulunmuştur (Sood, S. P., Negash, S., 

Mbarika, V. W., Kifle, M., & Prakash, N., 2007). 

Telesağlığın alt dallarından biri olan teletıp tanımı, Dünya Sağlık 

Örgütü (DSÖ) ’ne göre şu şekildedir: ‘‘Kişilerin veya toplumun sağlık 

seviyelerinin daha iyi duruma getirilmesi, kazaların önlenmesi, hastalık 

oluşumunun engellenmesi; sağlık profesyonellerinin daimi uygun eğitim 

alması ile tüm sağlık personellerinin bilgi ve iletişim teknolojileri kullanması 

vasıtasıyla, uzaktan ve uygun bilgi iletişim tekniklerini kullanarak, sağlık 

hizmetlerinin verilmesidir’’ (WHO, 2010). 

 

Şekil 2: Telesağlıkla teletıp arasındaki ilişki. 

Teletıp, genellikle telesağlıkla ilgili hizmetlerin hastaların takip 

edilmesinde, tedavisinde, klinik uygulamalarda kullanılılır (Gökçe Kutsal, 

2021). 

Teletıp, tıbbi bakıma erişimi geliştirerek ve bunu sağlamanın daha 

uygun maliyetli bir yolunu sunarak hem kırsal hem de kentsel ortamlarda 

tıbbın geleceğini değiştirmede önemli bir potansiyele sahiptir (Mahar, J. H., 

Rosencrance, J. G., & Rasmussen, P. A. 2018).  

Kişisel bilgisayarlar günümüzde tele-tıbbın kullanımında büyük bir rol 

oynamıştır. Entegre kameralar ve uygulamalar, sağlık hizmeti sağlayıcıları ile 

hastalar arasındaki gerçek zamanlı etkileşimleri teşvik eder ve destekler. Tek 

Telesağlık

Teletıp
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zorluk, hastanın bu bakım bölümleri için kullanılabilecek bir cihaza erişimi 

olabilir (Martich D., 2017). 

Tarihsel olarak, sağlık profesyoneline erişimi olmayan kırsal alanlarda 

kaliteli tıbbi bakım talebinden kaynaklanan teletıp, son yıllarda koronavirüs 

hastalığı (Ciddi Akut Solunum Sendromu Koronavirüs) pandemisinden bu 

yana daha büyük bir önem kazanmıştır. 

1.1. Teleradyoloji (Teleradyology) 

Teleradyoloji genellikle radyografik görüntülerin bir coğrafi konumdan 

diğerine yorumlama ve danışma amacıyla elektronik olarak iletilmesi olarak 

tanımlanır. Dijital görüntüleme sistemlerinin artan gelişimi ve dağıtımı ve 

büyük veri hacimlerinin yüksek hızda iletilmesine izin veren yüksek bant 

genişliklerinin hızla artan kullanılabilirliği, bu ortamın kapsamını önemli 

ölçüde genişletmiştir (Krupinski, E., McNeill, K., Haber, K., & Ovitt, T., 

2003).  

Teleradyoloji uygulamalarında birçok farklı hizmet ve amaç mevcuttur, 

örneğin: mesai sonrasını da kapsayacak 7/24 hizmet vermek, uzak bölgelerde 

radyoloji hizmetlerini sunmak, radyolog eksikliği ve uzman eksikliği 

durumunu kompanse etmek, alt uzmanlık alanıyla ilgili okumalar veya ikinci 

uzman görüşü almak (örneğin kardiyak görüntüleme ve sanal kolonoskopi 

gibi) için, bazı durumlarda da eğitim amaçlı kullanılmaktadır (Binkhuysen, F. 

B., & Ranschaert, E. R., 2011).  

Teleradyoloji ayrıca ordu (Askerler) için de kullanılmıştır. 1990’lı 

yılların ortasında, Balkan savaşı sırasında, konuşlandırılabilir bir teleradyoloji 

sistemi kurulmuştur. 1995'ten 1997'ye kadar 20.000'den fazla dijital teşhis 

muayenesi bu sistem kullanılarak yapılmış, aktarılmış ve arşivlenmiştir (Lam, 

D. M., Meade, K., Poropatich, R., Ashley, R., & Callaway, E. C., 2008). 

Teleradyolojide farklı amaçlarla uygulama alanları olabilir. Bunlar: 

Kesin rapor alınması, acil ön rapor alınması veya yan dal uzmanlık danışma 

amaçlı olabilir. Hepsinde de radyolojiyle ilgili istenen tetkikler uzaktan 

raporlanır. 

Kesin raporun uygulamasında rapor alınırken bazı şartlar olmalıdır. 

Öncelikle tetkik isteminin uygun olması gerekir. Gerektiğinde tetkikin revize 

edilmesi veya ayrıca başka tetkik istenmesi gerektiğinde alternatif tetkik   

önerilmesi mümkün olmalıdır. Tüm bunlar yapılırken hastaya bilgi 

verilmelidir. Tetkik yapıldığı zaman izlenmesi, uygunluğa göre radyopak 

madde verilmesi, işlem sırasında beklenmedik durumlar oluştuğunda acil 

olarak doktorun bilgilendirilmesi de önemlidir. Bu yüzden tetkik yapılan 

yerde sorumlu radyoloğun olması gerekir. Sorumlu radyolog (uzman 
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radyolog) olmayan merkezden yalnızca teleradyoloji uygulama hizmeti 

sunulması doğru bulunmaz. Afetlerde veya  mamografi taramasıyla ilgili 

protokollerin olduğu incelemelerde uzman radyolog olmadan da teleradyoloji 

uygulaması yapılabilir. 

Acil ön rapor, teleradyolojide en fazla kullanılan uygulamalardandır. 

Acil durumlarda çekilen bir radyolojik görüntülemeye merkezden uzakta 

uzman bir hekim tarafından acil olarak, aynı zamanda geçici rapor verilir. 

Ancak bu rapor kesin raporun yerini tutmaz. 

Radyolojik tetkiklerin değerlendirilmesi birçok alt uzmanlık alanını 

ilgilendirir. Merkezlerin çoğunda birçok alt yan alanları ilgilendiren uzman 

olması mümkün değildir. Bu yüzden yan dalla ilgili uzman danışılmasında, 

radyoloji tetkikleri değerlendirmek için teleradyoloji uygulaması çok değerli 

ve faydalı olmaktadır (Şenol U., 2021). 

Teleradyolojide, çeşitli radyolojik tanı yöntemleri kullanılabilir. Bu 

yöntemlerden bazıları, bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans 

görüntüleme, mamografi olabilir. Genellikle aciliyete göre ön rapor alma en 

çok bilgisayarlı tomografi ile yapılmaktadır (Binkhuysen, F. B., & 

Ranschaert, E. R., 2011).  

1.2. Telepatoloji (Telepathology) 

1950'lerin başlarındaki mikroskopi araştırmasından biyolojik 

bilimlerdeki temel araştırmalarda kullanılan video mikroskopisine, teletıp 

klinik uygulamalarında temel bir tanı aracına dönüşmüştür. Oluşumu, tanıları 

oluşturmak için renk ve diğer görüntü tabanlı parametrelerin önemine ilişkin 

öncü fizibilite çalışmalarına ve sanal slayt ve ışık mikroskobu tanılarının 

uyumunu değerlendiren bir dizi çalışmaya kadar izlenebilir (Bashshur, R. L., 

Krupinski, E. A., Weinstein, R. S., Dunn, M. R., & Bashshur, N., 2017).  

Telepatolojinin intraoperatif konsültasyonlarda kullanımı, sınırlı zaman 

ve patologların mevcudiyeti nedeniyle ve zor vakalarda patoloji uzmanlarına 

daha fazla erişim talebi nedeniyle artmaktadır. Telepatolojinin beş ana 

kategorisi vardır: 

1. Statik,  

2. Dinamik,  

3. Robotik,  

4. Tam Slayt Görüntüleme  ve  

5. Hibrit yöntemlerdir (Dietz, R. L., Hartman, D. J., Zheng, L., Wiley, 

C., & Pantanowitz, L. 2018).  
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Resim 1: Telepatoloji mobil sistemi 

(https://www.virasoft.com/telepathology-1 Erişim tarihi 21.11.2022) 

Telepatolojiyle teleradyoloji uygulamaları geleneksel mikroskopik 

görüntüleme ya da filmlerden, dijital laboratuvara geçmiştir. Fakat, 

ekipmanlara ulaşma, altyapı durumu, personellerin eğitimi veya iş 

akışlarındaki değişikliklere yönelik ciddi yatırım gerektirdiğinden bu 

hizmetlerin yeterince gelişmediği söylenebilir (Aydos 2021). 

1.3. Teledermatoloji (Teledermatology) 

Teledermatoloji aracılığıyla, klinik geçmişleri olan cilt bozukluklarının 

tanısal görüntüleri, fotoğrafik klinik görüntüler veya canlı video telekonferans 

gibi herhangi bir sayıda yöntemle teledermatologlar tarafından uzaktan 

incelenebilir. Teşhisler ve tedavi önerileri, daha sonra uzaktan oluşturulabilir 

ve uygulanabilir (Lee, J. J., & English, J. C. ,2018). Örneğin uzaktan yara 

değerlendirmesi sağlamak için tele konsültasyon için teknolojileri de 

kullanabilir (Van Houwelingen, C. T., Moerman, A. H., Ettema, R. G., Kort, 

H. S., & Ten Cate, O. 2016). 

Üç ana teledermatoloji platformu olabilir:             

1.3.1. Senkron (Canlı Video Telekonferans: VTC) 

Hasta ve teledermatolog arasında canlı video konferansı kullanılan 

gerçek zamanlı teledermatolojidir. Videonun görüntü kalitesi düşük olsa da, 

https://www.virasoft.com/telepathology-1
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canlı etkileşim, klinisyenin öykü ve teledermatolojik muayenenin özelliklerini 

netleştirmesine ve doğrudan hasta eğitimi ve tedavi talimatları sağlamasına 

olanak tanır (Lee, J. J. ve English, J. C. ,2018). 

 

Resim 2: Teledermatoloji  

(https://www.dermatologytimes.com/view/what-are-my-liabilities-

telemedicine Erişim tarihi 21.11.2022) 

 

1.3.2. Asenkron (Depola ve İlet Yöntemi: SAF) 

Klinik dermatolojik görüntülerin dijital olarak "saklandığı" ve 

dermatoloğa "iletildiği" SAF tekniği ile tanımlanır; bu yöntemle, görüntü ve 

eşlik eden klinik geçmiş gözden geçirilebilir. Bu, en yaygın kullanılanıdır ve 

genellikle senkron yollarla mümkün olandan daha yüksek çözünürlüklü 

dermatolojik görüntüler sağlar ve zaman dilimleri arasında gerçekleştirilebilen 

verimli bir uygulama sağlar. Bununla birlikte, bu modalite, teledermatologun 

vakayı değerlendirirken ek klinik öykü alma yeteneği ile sınırlıdır; talepte 

bulunan hasta veya danışman, klinisyen ile ek randevu alınmasını 

gerektirebilir (Lee, J. J., & English, J. C. ,2018). 

1.3.3. Hibrit (Hem senkron hem de asenkron formların 

özelliklerine sahip olan karma model) 

Son olarak, karma veya hibrit teledermatoloji, canlı VTC ve SAF 

görüntülerini birleştirir. Bu teknik, kısmen gerekli olan önemli bant genişliği 

ve depolama alanı ve zaman dilimleri arasında uygulama zorluğu nedeniyle 

https://www.dermatologytimes.com/view/what-are-my-liabilities-telemedicine%20Erişim%20tarihi%2021.11.2022
https://www.dermatologytimes.com/view/what-are-my-liabilities-telemedicine%20Erişim%20tarihi%2021.11.2022
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daha az kullanılanlar arasındadır. Ancak bu modalite, birebir (canlı) hasta-

danışman görüşmesine ve daha yüksek çözünürlüklü görüntülerin 

değerlendirilmesine izin vererek hem senkron hem de asenkron tekniklerin 

sınırlamalarının üstesinden gelir (Lee, J. J., & English, J. C. ,2018).  

1.4. Telepsikiyatri (Telepsychiatry) 

Telepsikiyatri, telemental sağlık olarak da bilinir; teletıp 

uygulamalarının ruh sağlığı için kullanılmasıdır (Chan, S., Parish, M., & 

Yellowlees, P. 2015). Çağdaş kullanımında ruh sağlığı hizmetlerinin video 

tabanlı konferans yoluyla sunulmasını ifade eden telepsikiyatri, ruh sağlığı 

hizmetlerinin erişimini kırsal kesimde yaşayanlara veya başka türlü kısıtlı 

olanlara genişleterek ruh sağlığı eşitsizliklerini ele alma potansiyeline sahiptir 

(Hubley, S., Lynch, S. B., Schneck, C., Thomas, M., & Shore, J. 2016). 

Telepsikiyatri ruh sağlığı çalışmalarına odaklanarak, hastanın veya danışanın 

klinik sağlık durumunu iyileştirmek için, elektronik iletişim kanalıyla sağlık 

ile ilgili bilgilerin, bir yerden başka bir yere paylaşılmasıdır (Holton A, 

Brantley T, Duda A. 2014). 

Telepsikiyatri çok yönlüdür ve halihazırda çeşitli ortamlarda 

kullanılmaktadır. Polikliniklerde teknoloji, ilaç yönetimi, bireysel psikoterapi 

ve grup psikoterapisini içerebilen teşhis ve tedavi için kullanılır. Ayrıca 

birinci basamakta, evde, ağrı, obezite ve cerrahi klinikleri dahil olmak üzere 

bazı kliniklerde konsültasyonlar için de kullanılabilir. Hastanelerde ve ruh 

sağlığı ile ilgili merkezlerde telepsikiyatri uygulaması, konsültasyon ve acil 

durumlar için kullanılabilir. Ayrıca rehabilitasyon amacıyla ıslah ve madde 

kullanımı olan bireyler için de yaygın olarak kullanılmaktadır (Chan, S., 

Parish, M., & Yellowlees, P. 2015).   

Yüz yüze terapinin imkansız olduğu durumlarda, hareket sınırlılığı olan 

hastalarda, kaynakları sınırlı olan hastalarda, çocuk ve adolesanlarda ruhsal 

gelişim sağlanmasında, sağlık personelinin yetersiz olduğu durumlarda 

uygulanabilmektedir (Özgüç, S., & Tanrıverdi, D., 2019).  

Telepsikiyatri, hasta ve sağlık hizmeti sağlayıcıları için yüksek oranda 

memnuniyet artışını sağlamakta ve yüz yüze bakıma göre eşdeğer sonuçlar 

vermektedir (Chan, S., Parish, M., & Yellowlees, P. 2015). Telepsikiyatri 

uygulamaları ile, hastaların mahremiyet ve etiketlenme korkuları 

engellenebilmektedir (Recupero P. & Fisher CE., 2014). 

Teknoloji her yaş için uygulanmaktadır; çocuklar, yetişkinler ve yaşlılar 

için uygulanır. Ancak genç nesiller teknolojiyi daha iyi bildiklerinden ve 

mobil uygulamaları daha çok kullandıklarından dolayı genellikle yüz yüze 

görüşme yerine telepsikiyatriyi tercih etmektedir. (Chan, S., Parish, M., & 

Yellowlees, P. 2015).  
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1.5. Telekardiyoloji (Tele-Cardiology) 

Hastane öncesi tele-kardiyolojinin akut koroner sendromların 

yönetiminde etkili olduğu kanıtlanmıştır. Tele-EKG (EKG: 

Elektrokardiyogram) ve tele-ekokardiyografi gibi uygulamalar, kırsal 

hastanelerden üçüncü basamak bakım merkezlerine, veri ve görüntülerin 

iletilmesinde teşhis veya ikinci görüş almak için yardımcı olmaktadır 
(Raikhelkar, J., & Raikhelkar, J. K., 2019).  

Hastane içi telekardiyoloji ortamında, uygulamaların çoğu, özellikle 

yenidoğanlarda doğuştan kalp hastalığının teşhisi veya dışlanması için kırsal 

kesimdeki küçük hastaneler ve üçüncü basamak bakım merkezleri ile gerçek 

zamanlı ekokardiyografi aktarımları sağlanabilir (Molinari, G., Molinari, M., 

Di Biase, M., & Brunetti, N. D. 2018).  

Akut miyokard enfarktüsünden şüphelenilen hastalarda hastane öncesi 

elektrokardiyogram kaydının alınması ve yorumlanması, hızlı reperfüzyon 

tedavisine daha yaygın erişim sağlayarak tedavinin gecikmesini, morbidite ve 

mortalitenin azalmasını sağladığı; ayrıca sürekli EKG izlenmesi ile aritmi 

tanısının konmasını, dinamik ST-segment değişikliklerinin akut ST 

yükselmeli miyokard enfarktüslü hastalarda önemli prognostik bilgileri 

sağladığı gösterilmiştir. Gelecekte uzaktan izleme ve teşhisin kardiyoloji 

uygulama şeklini daha fazla etkilemesi ve kardiyovasküler hastalığı olan 

hastaya daha iyi bakım sağlaması beklenmektedir. Aritmilerin ve yaşamsal 

belirtilerin uzaktan kaydedilmesi veya izlenmesi, sonucu iyileştirmekte ve 

kalp yetmezliği veya aritmisi olan hastalarda tekrar hastaneye yatış veya 

polikliniklere başvuruları azaltması beklenmektedir (Sørensen, J. T., 

Clemmensen, P., & Sejersten, M., 2013).  

1.6. Tele Cerrahi (Tele-surgery) 

 Çek oyun yazarı Karel Capek'in Rossom's Universal Robots adlı 

oyununda robot kavramını ortaya atıp bu terimi icat ettiği 1921'den bu yana , 

robotlar hem hayal gücünde hem de gerçeklikte giderek daha fazla önem 

kazandı (Satava RM. 2002). İlk robotik cerrahi , 1985 yılında laparoskopik 

olmayan beyin cerrahisi biyopsileri için kullanılan Puma 560 adlı bir robot 

kolun yardımıyla gerçekleştirilmiştir (Lanfranco AR, Castellanos AE, Desai 

JP, Meyers WC. 2004).  

Tele cerrahi, cerrahların uzaktaki hastaları ameliyat etmesine imkan 

sağlamak için kablosuz ağ ve robot teknolojisini kullanır. Bu teknoloji sadece 

günümüzün cerrah eksikliği sorununa yarar sağlamanın dışında, aynı zamanda  

kaliteli cerrahi müdahaleyi sağlar. Ayrıca mali yükü azaltır, komplikasyonları 

engeller ve genellikle riskli uzun mesafeli seyahatleri azaltarak coğrafi 
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engelleri de ortadan kaldırır (Choi, P. J., Oskouian, R. J., & Tubbs, R. S., 

2018).  

Farklı tıp merkezlerinde çalışan cerrahlar arasında gerçek zamanlı 

olarak cerrahi iş birliğine olanak tanır. 2001 yılında ABD'de, New York’da bir 

cerrahi ekip tarafından bir robotik sistem kullanılarak gerçekleştirilen 

dünyanın ilk tele cerrahisinden bu yana tele cerrahide çok sayıda teknolojik 

gelişme olmuştur. Bu proje ile, Fransa'nın Strasbourg kentindeki bir hastanede 

bir kadın hasta üzerinde iki saatlik başarılı bir laparoskopik kolesistektomi 

girişimi yapılmıştır. Hasta sorunsuz bir şekilde iyileşmiştir (Marescaux J., 

Leroy J., Rubino F., Smith M., Vix M., Simone M., Mutter D. 2002)  

Tele cerrahi ile ilgili önemli bir problem, iki uzak konum arasında 

işitsel, görsel ve hatta dokunsal geri bildirimin transferindeki zaman 

gecikmesi olarak tanımlanan gecikme süresidir. Artan gecikme süresi, esas 

olarak ağ yönlendirme sorununa ve sunucunun aşırı yüklenmesinden 

kaynaklanabilir. Zaman gecikmesi operasyonu uzatabilir, aynı zamanda 

önemli bir cerrahi hata nedeni olabilir, güvenlik riskini arttırabilir ve hastanın 

kurtarılmasını zorlaştırabilir (Raison, N., Khan, M. S., & Challacombe, B., 

2015). 2001 yılında gerçekleştirilen ilk telecerrahi kolesistektomi 

uygulamasında, 155 milisaniyelik bir gecikme süresi olmuştur (Korte, C., 

Sudhakaran Nair, S., Nistor, V., Low, T. P., Doarn, C. R., & Schaffner, G. 

2014).  

 

Resim 3: Tele Cerrahi Robotik Sistem (Da Vinci Robotik Cerrahi) 

(Kaynak:https://www.memorial.com.tr/teknolojiler/cerrahide-ileri-

teknolojinin-adi-da-vinci-robotik-cerrahi Erişim tarihi: 14.12.2022). 
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Son zamanlarda, cerrahi robot birçok klinik durumda uygulanmaktadır. 

Ancak bunu başarmak için cerrahın aletin kullanımında ustalaşması ve pratik 

yapması gerekir. Bunun için, bir cerrahın robotik cerrahi tekniklerinde 

ustalaşmasını ve uygulamasını sağlayan tele-eğitim simülatörünün gelişimi 

çok önemlidir. Özellikle robotik cerrahi sistemi olan “Da Vinci” için bu 

gelişim daha önemlidir (Suzuki, S., vd. 2004).  

Cerrahide tele-eğitim destekli mentorluk (TEAMS), uzaktan, 

uygulamalı, yüksek kaliteli ve düşük maliyetli simülasyon tabanlı eğitim ve 

boylamsal değerlendirmelerde bire bir mentorluk ile cerrahi beceri eğitimi 

için yeni bir metodolojidir. TEAMS, klinik sorumlulukları seyahatleri 

sınırlayan kırsal kesimdeki cerrahlara cerrahi beceri eğitimini genişletme 

ihtiyacına yanıt olarak geliştirilmiştir (Williams, T. P., Klimberg, V., & Perez, 

A., 2021).  

COVID-19 pandemisinin ortaya çıkması, konferanslarda ve bölgesel 

beceri kurslarında yapılan geleneksel yüz yüze kursların iptal edilmesine 

neden olmuştur. Tele-konferans, bu süreçte zorunluluktan dolayı daha hızlı 

benimsenmiştir ve tüm eğitim yelpazesindeki cerrahlar, sanal toplantılar için 

çeşitli platformların nasıl kullanılacağını öğrenmek zorunda kalmıştır. Cerrahi 

eğitimcileri, eğitim çabalarını sürdürmek için farklı metodolojiler bulmak 

zorunda kalmış, bu da tele-eğitimin yaygın ve hızlı bir şekilde 

benimsenmesine neden olmuştur. Bu zorlu ortamdan, cerrahi simülasyon 

kullanarak tele-eğitim ve kişiselleştirilmiş bir tele-mentorluk ilişkisini 

birleştiren TEAMS modeli hem cerrahi beceri eğitimini hem de yaşam boyu 

öğrenmeyi teşvik etmek için yeni bir araç olarak geliştirilmiştir (Williams, T. 

P., Klimberg, V., & Perez, A., 2021). 

1.7. Tele Rehabilitasyon (Tele-rehabilitation) 

Telerehabilitasyon, rehabilitasyon hizmetleri sunmanın alternatif bir 

yolunu sunmaktadır. Sağlık çalışanı ile hasta arasındaki iletişimi uzak bir 

yerde kolaylaştırmak için bilgi ve iletişim teknolojileri kullanılmaktadır. 

İletişim teknolojilerinin hızı ve karmaşıklığı arttıkça telerehabilitasyon 

kullanımı daha uygulanabilir hale gelmektedir (Laver, K. E., Adey‐Wakeling, 

Z., Crotty, M., Lannin, N. A., George, S., & Sherrington, C.,  2020).  

Telerehabilitasyon, genellikle 'tele-sağlık' teknolojileri olarak 

adlandırılan bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT) aracılığıyla rehabilitasyon 

hizmetlerinin kullanıldığı özel bir uygulamadır. Telerehabilitasyon hizmetleri, 

değerlendirme, izleme, önleme, müdahale, denetim, eğitim, danışmanlık ve 

koçluğu içerir. Tele-rehabilitasyon hizmetlerinin tüm hasta popülasyonlarına 

ve birden fazla sağlık kuruluşuna sunulabilmesi, klinikler, evler, okullar veya 

toplum temelli merkezler dahil mümkündür (Brennan, D. ve ark. 2010). 
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1.8. Telenutrisyon (Tele-nutrition) 

Beslenme danışmanlığının çoğu telesağlık yoluyla verilebilir ve bu da 

“telenütrisyon” terimini oluşturur. Beslenme ve Diyetetik Akademisi Terim 

Tanımları Listesi'ne göre, ‘‘Telenütrisyon’’, Diyetisyen Beslenme Uzmanı 

tarafından elektronik bilgi ve telekomünikasyon teknolojilerinin etkileşimli 

bir şekilde kullanımı ile uzak bir yerde bulunan hastalar veya danışanlarla, 

‘‘Beslenme Bakımı Süreci’’ uygulamak için kullanılabilmektedir 
(https://www.eatrightpro.org/-/media/eatrightpro-files/practice/scope-

standards-of-practice/20190910-academy-definition-of-terms-list.pdf Erişim 

tarihi: 29.08.2021) 

 

Resim 4: Telenutrition uygulaması (Kaynak: 

https://banisternutrition.com/telenutrition/ Erişim tarihi 27.11.2022) 

2. TELE SAĞLIK BAKIMI 

2.1. Telehemşirelik (Telenursing) 

Telehemşirelik, Hemşirelik Bakımı sağlamak için çeşitli yenilikçi ve 

gelişmiş yöntemlerden biridir. Telenursing kelimesi, mesafeyi ima eden 

Yunanca telos kelimesinden gelmiştir. Tele hemşirelik, hasta ve hemşire 

arasında veya herhangi bir sayıda hemşire arasında fiziksel mesafe olduğunda 

hemşirelik hizmetlerinin sağlanmasında bilgi teknolojisinin kullanımını ifade 

eder. Bir alan olarak tele hemşirelik, tele tıp’ın bir parçasıdır ve tele teşhis 

(tele diagnosis), tele konsültasyon ve tele izlem  gibi diğer tıbbi ve tıbbi 

olmayan uygulamalarla birçok ortak noktaya sahiptir (Edmunds, Marilyn W. 

2010).  

https://www.eatrightpro.org/-/media/eatrightpro-files/practice/scope-standards-of-practice/20190910-academy-definition-of-terms-list.pdf
https://www.eatrightpro.org/-/media/eatrightpro-files/practice/scope-standards-of-practice/20190910-academy-definition-of-terms-list.pdf
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Telehemşirelik, ayrıca hasta bakımını koordine etmek için de 

kullanılır. Bir hemşire, bir uzmanla video konferans yapabilir ve ardından 

hasta kayıtlarını onlara gönderebilir. Örneğin, bir hemşire, bir hastayı uzaktan 

izlediğinde, düzensiz kalp aktivitesini fark edebilir. Hemşire, hastanın onayı 

ile bir kardiyologa danışabilir ve uzman kişiye hastanın kayıtlarını 

göndererek, hastaya daha ileri değerlendirme ve tedavi verilmesini 

sağlayabilir (www.jotform.com/blog/telenursing/ Erişim tarihi 03.09.2021). 

Telehemşireliğin modern teknolojiyle nasıl kullanıldığı ile ilgili bir 

örnek, ameliyat öncesi ve sonrası bakım için verilebilir. Ameliyat öncesi 

ziyaret sırasında hemşire, hastanın tıbbi geçmişi hakkında sorular sorabilir ve 

klinik bir ortam gerektirmeyen tüm değerlendirmeleri tamamlayabilir. 

Operasyondan sonrasında ise özellikle hasta kırsal bir bölgede yaşıyorsa veya 

sağlık merkezine ulaşımı ile ilgili sorun yaşıyorsa evde hastayı izlemek için 

tele hemşirelik kullanılabilir. Bu uygulama, hemşirenin hastaya semptomları 

sorması kadar basit de olabilir veya hastayı kan basıncını, nabzı ve diğer 

yaşamsal belirtileri izlemek için giyilebilir bir cihazla evine göndermek ve 

onu takip etmek kadar karmaşık da olabilir 

(www.jotform.com/blog/telenursing/ Erişim tarihi 03.09.2021). 

Telehemşirelikte çok kullanılan  bilgisayar ve interneti hemşirelerin yaygın 

olarak kullanması, hemşirelik rollerinden biri olan eğitim rolü içinde yer 

almaktadır (Çam, M.O., & Kaçmaz, 2018). 

 

 

Şekil 3: Tele hemşirelik uygulama örnekleri 

Hasta eğitimi

Evde bakım

Konsültasyon 
isteme

Mental sağlık 
bakımı 

Kronik 
durumlar için 

uzaktan bakım

Vaka yönetimi
Telefon 

danışmanlığı

Telefon triyajı

http://www.jotform.com/blog/telenursing/
http://www.jotform.com/blog/telenursing/
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2.2. Tele Bakım (Tele Care) 

          Tele bakım, daha  çok yetişkinlerin ve yaşlıların evde telefon 

görüşmeleri, video konferans, sanal konsültasyonlar ve/veya cep telefonu 

mesajları yoluyla takibi için, uzaktan hemşirelik bakımının sağlanmasında 

telekomünikasyon ve bilgisayar teknolojilerinin kullanılmasıyla karakterize 

edilen bir sağlık teknolojisinden oluşur (Delphino TM., Souza PA. de, 

Santana RF., 2016). 

Tele bakım, farklı cihaz kullanan birçok  bakım uygulamasına genel 

olarak atıfta bulunan bir terimdir. Tele bakım, evde hastalarla iletişimi içeren 

"tele tıp" dan ayırt edilir ( Pols, J., 2010). 

Tele bakım, hastanın evde olduğu zamandayken, klinisyen, hemşire 

veya bakım verenden mekânsal olarak uzak olduğunda, iletişim araçlarının 

kullanıldığı doğrudan hasta bakımıdır (Currell, R. ve ark., 2000). 

Tele bakım, uzaktan bakım sağlamak için kullanılan bir terimdir ve üç 

nesile ayrılmıştır. 1980'in başından bu yana, teknolojik uygulamalar yaşlıların 

ve engellilerin kişisel alarm sistemlerine sahip taşınabilir bir cihaz aracılığıyla 

yardım için bir çağrı merkezi veya bir aile üyesini, bakım vereni aramasına 

izin vermiştir. Bu dönemdeki tele bakım ilk nesil tele bakım olarak 

tanıtılmıştır. Sağlık hizmetleri için otomatik çağrıya imkan veren, damla, 

duman ve sıcaklık sensörlerinin kullanımı da dahil olmak üzere bir dizi  
yükseltme, ikinci nesil tele bakımın ortaya çıkmasını sağlamıştır. Günümüzde, 

yeni ortaya çıkan bilgi ve iletişim teknolojisine  dayanan üçüncü nesil tele 

bakım daha çok  uygulanmaktadır. Üçüncü nesil tele bakım ile potansiyel 

kullanıcı sorunlarının ortaya çıkmasından önce sorunların tespit edilmesi ve 

bunlara yönelik önlem alınması, gerekli durumlarda müdahale edilmesi 

mümkün olmaktadır. Bu tür sistemlerde, teknolojik anlamda gelişmiş izleme 
yöntemleri kullanılır. Kişiselleştirilmiş ve öngörücü sağlık hizmetleri 

geliştiren davranış türleri desteklenir (Asimakopoulou E., 2020). 

Tele sağlık uygulamaları hem klinik içinde hem klinik dışında farklı 

şekillerde kullanılabilir; klinikte kullanılması koruyucu, destekleyici ve 

iyileştirici uygulamaların tümünü içerir. Klinik dışı  kullanılması ise hasta 

kayıtları, uygulamadaki kuralların uygun şekilde ayarlanması, eğitim,  

sistemlerin entegre edilmesi ve elektronik sevk işlemleri  şeklinde olabilir 

(Ertek, 2011). 

Hasta veya diğer başvuran danışan bireylere iletişim ekipmanı 

kullanarak bakım ve destek sağlamak yeni bir uygulama değildir. Sadece 

telekomünikasyon endüstrisindeki gelişmeler nedeniyle daha popüler hale 

gelmekte veya kullanılmaktadır (Martich D., 2017). 
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Teknoloji bilimi, insanlığa sosyal, profesyonel ve kişisel yaşam da dahil 

olmak üzere yaşamın birçok alanında çok sayıda uygulama sunmuştur. 

İnsanların uzak yerlerde olsalar bile birbirleriyle görsel- işitsel bir şekilde 

iletişim kurmalarına imkan sağlamaktadır. Bilgi ve iletişim teknolojisi artık 

çocuklardan yaşlı yetişkinlere kadar herkes tarafından yüksek hızlı internet 

erişimi, bilgisayarlar, akıllı telefonlar ve tabletler aracılığıyla kullanılmaktadır 

(Dorsey ve Topol , 2016). 

Sağlık hizmetini uzaktan sağlamak için teknolojiyi kullanmak, bakım 

talebindeki sürekli artış sorununu çözebilmek için önemli bir strateji olarak 

görülmektedir. Giderek artan iletişim teknolojisi nedeniyle, tele sağlık giderek 

artan şekilde ilgi çekmektedir (Krijgsman ve ark., 2014).  

Hemşireler, hastaların bakımında tele-sağlık teknolojilerini 

kullanabilmektedirler; Bunlar: 

1. Yüz yüze ziyaretleri video konferans yoluyla e-ziyaretlerle 

değiştirerek, 

2. Hastanın kendi kendine kan şekerinin ölçümünü sağlayan  cihazlar ile 

kan şekeri takibini yaparak; kan basıncı, kalp atış hızı ölçümleriyle 

hayati bulgularını izleyerek, 

3. Aktivite monitörleri aracılığıyla evdeki ve etrafındaki hareketleri 

izleyerek,  

4. Bir olumsuzluk geliştiğinde sağlık profesyonellerine veya aile 

üyelerine haber vermek için hastaların kişisel alarmlarına yanıt 

vererek tele sağlık teknolojilerini kullanabilmektedirler (Van 

Houwelingen, C. T., Moerman, A. H., Ettema, R. G., Kort, H. S., & 

Ten Cate, O. 2016). 

Covid-19 pandemisi, kamu yönetimi, profesyonel iş, iletişim, ticaret, 

eğitim ve sağlık alanlarında bazı yeni ve halihazırda var olan bilgi ve iletişim 

teknolojisi sistemlerinin kullanılmasına yol açmıştır. 

(www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019  Erişim tarihi 

26.11.2022).  

Çoğumuz, Mart 2020'den bu yana sıkı karantina kuralları gereğince 

evden çalışmak zorunda kaldık. e-posta ve video konferans yoluyla elektronik 

platformlar aracılığıyla bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımı hakkında 

bilgi sahibi olduk. Birçok ülkede, kısıtlamalar uygulanmakta, bazı hizmetler 

online çevrimiçi sunulmaktadır.  Okullarda, üniversitelerde dersler çoğunlukla 

uzaktan eğitim şeklinde sunulmuştur veya sunulmaktadır. Bu pandemi 

sürecinde, sosyal mesafe kuralları çerçevesinde, ulaşımla ilgili sınırlamalar da 

uygulanmıştır. Sağlık hizmetlerinden yararlanmak isteyen hastalar da bu 

sınırlamalardan etkilenmiştir (Elkaddoum, R., Haddad, F. G., Eid, R., & 

Kourie, H. R. 2020).  
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Geniş bir kavram olarak kullanılan telesağlık, son zamanlarda 

neredeyse tüm sağlık hizmetlerine yayılmıştır (Asimakopoulou E., 2020). 

2.2.1. Tele Evde Bakım (Tele Home Care) 

Evde tele-sağlığın bir biçimi olan tele-evde bakım, hastaların 

evlerinden  telefon hatları kullanarak sağlık kuruluşlarına ulaşması ve sağlıkla 

ilgili verilerin etkileşimini sağlayan bir iletişim ve klinik bilgi sistemi olarak 

tanımlanmaktadır (Dansky vd. aktaran Radhakrishnan, K., Xie, B., Berkley, 

A., & Kim, M. 2016).  

 

Şekil 4: Tele evde bakımın çıktıları 

Evde bakım, tele hemşirelik uygulamasının yenilikçi ve yeni 

bölümlerinden biri kabul edilir. Yatalak olan, engelli olan veya sağlık 

merkezlerine uzak bölgelerde yaşayanlar, şehirden uzakta yaşayanlar veya 

evlerinde kalan ve kronik rahatsızlıkları olan hastalar, video konferans, 

telefon veya internet yardımıyla bir tele evde bakım uygulamasından 

faydalanabilir. Hasta, hemşire tarafından düzenli olarak ziyaret edilebilir. Bir 

hemşire, rutin olarak, yalnızca sınırlı sayıda hastaya evde sağlık hizmeti 

sağlayabilir, ancak aynı zamanda tele uygulama ile bir hemşire birçok hastaya 

bakım sağlayabilir ve hastaların sağlık sorunlarının iyileştirilmesi için onlara 

yardımcı olabilir (Rawat G., 2018). 

 

 

Tele Evde 
Bakımın
Çıktıları

Eylem 
Belirleme

Davranış 
Tespiti

İzleme ve 
değerlendirme 

Veri 
Toplama
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          2.3. Telefonla Triyaj 

Tıbbi tavsiye gerektiren telefon aramaları, sağlık merkezlerine yapılan 

toplam aramaların önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Örneğin, ABD'de 

ayda yaklaşık 1 milyon telefon görüşmesinde, aramaların %16'sının tıbbi 

tavsiye gerektirdiğini bildirilmiştir (Conolly, P., Levine, L., Amaral, D. J., 

Fireman, B. H., & Driscoll, T. 2005).  

Hemşire ile hasta arasında telefonda gerçekleşen ve hastanın sağlık 

bakımı ihtiyaçlarının durumunu ve aciliyetini belirleyen, uygun davranış 

şeklini içeren telefonla triyaj, değerlendirme, önceliklendirme ve uygun bakım 

alma düzeyine göre yönlendirmeye odaklanan tele-sağlık uygulamanın temel 

unsurlarından biridir (Greenberg, M. E., Espensen, M., Becker, C., & 

Cartwright, J. P. 2003). 

Telefonla triyaj, genel olarak, sağlıkla ilgili sorunların, onaylanmış 

kılavuzlar veya protokoller kullanılarak deneyimli hemşireler tarafından 

telefonla güvenli, etkili ve uygun şekilde elden çıkarılması olarak tanımlanır 

(Wheeler, S. 2017).  

Telefonla triyaj, eğitimli sağlık profesyonellerinin  hastanın problemini 

belirlediği, aciliyet düzeyini tahmin ettiği ve telefonda hastaya tavsiyelerde 

bulunduğu karmaşık bir süreçtir. Hemşirelik telefon triajı, ulusal ve 

uluslararası düzeyde, özellikle mesai saatleri dışında sağlık hizmetleri 

sunmanın ayrılmaz bir yöntemi haline gelmiştir (Haddad A, Doherty R, & 

Purtilo R 2019). Amerikan Ayakta Bakım Hemşireleri Akademisi, hemşireleri 

güvenli bir şekilde telefonla triyaj yapmak için çok nitelikli klinisyenler 

olarak görmektedir (AACN, 2018). 

Telefonla triyaj uygulaması ile hemşire, hastanın verilerinin, 

şikayetlerinin türü ve karmaşıklığına öncelik vererek ve uygun düzenlemeyi 

belirleyerek verimli sağlık hizmetini organize etmek ve sunmak için bilinçli 

bir sistem uygular. Bu süreçte aramalar başlatılır; hasta bilgileri 

değerlendirilir, analiz edilir ve uygun tavsiye veya sevk sağlanır. Çağrılar 

hasta, aile veya hemşire tarafından başlatılabilir (Onubogu, U. D., & Earp, J. 

K., 2013). 

Tele hemşireler, zaman zaman zehirlenme, aile içi istismar, tecavüz, 

kardiyopulmoner resüsitasyon (CPR) koçluğu veya intihar tehdidi gibi kriz 

düzeyinde çağrılarla karşılaşırlar. Telefon triyaj hemşireleri, güvenli, 

zamanında sonuçlar elde etmek, hastaları doğru zamanda doğru yere doğru 

sebeple yönlendirmek için hemşirelik sürecini ve profesyonel muhakemeyi 

kullanırlar (Wheeler, S. 2017). 
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Sesli aramalar yoluyla bakım sunumu, hemşirelerin karar verme için 

görsel değerlendirmeyi kullanma olasılığını yitirdikleri için görüşme yapma 

konusunda daha fazla yetkinlik gerektirir (Fincher, L., Ward, C., Dawkins, V., 

Magee, V., & Willson, P. 2009 ). 

3. WEB DESTEĞİ 

Dizüstü bilgisayarlar ve ücretsiz yazılımlar kullanan düşük maliyetli ev 

telesağlık sistemleri, sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırabilir; kendi 

kendini yönetme programınını kullanılmasını geliştirmek için etkili sağlık 

eğitimi sağlayabilir (Nield, M., & Hoo, G. W. S., 2012). 

Web desteğinin kullanıldığı bir çalışmada, bir hastanın köprücük 

kemiği kırığının cerrahi olarak düzeltilmesinden sonra Skype uygulaması 

üzerinden Oxford Omuz Skoru (Oxford Shoulder Score) ve Constant omuz 

skorları (Constant Score) kullanılarak fonksiyonel değerlendirme 

gerçekleştirilmiştir ve Bland-Altman yöntemi kullanılarak ayakta hasta 

incelemesiyle karşılaştırılmıştır. Hastalarda ortopedide bir değerlendirme 

aracı olarak Skype kullanımı ile ilgili olarak, Skype üzerinden uzaktan 

talimatla gerçekleştirilen aynı prosedürü izleyen ayakta tedavi (poliklinik) 

değerlendirmeleri fark göstermemiştir. Web desteği ile Skype uygulamasının 

klinik değerlendirmeler için kullanılabileceğini belirlenmiştir. Hastalar zaman 

verimi ve kaynak kullanımı açısından Skype üzerinden yapılan değerlendirme 

hizmetini daha uygun bulmuşlardır (Good, D. W., Lui, D. F., Leonard, M., 

Morris, S., & McElwain, J. P., 2012).  

4. EŞ ZAMANLI /GERÇEK ZAMANLI KARŞILAŞMA 

Eşzamanlı teletıp farklı mekanlarda olan hastaların ve sağlık hizmeti 

verenlerin,  teknoloji olarak video konferans yöntemi kullanarak, eş zamanlı 

etkileşimde bulundukları canlı, karşılıklı etkileşimin sağlandığı uygulamadır. 
Katılımcılar farklı yerlerde olmalarına rağmen birbirleriyle eşzamanlı olarak 

etkileşime girerler; hizmeti veren sağlık profesyoneli ile hasta arasındaki canlı 

video etkileşimi yoluyla teşhis ve tedavi seçenekleri ele alınır (Singh, J., & 

Keer, N., 2020). Bu şekil uygulama sesli veya görsel-işitsel teknolojiler 

kullanılarak gerçekleştirilir. 

Görsel-işitsel teknolojiler arasında klinik tabanlı etkileşimli video 

birimleri, web kameraları ve mobil akıllı telefonlarda olan iki yönlü kameralar 

kullanılır. Video görüşmeleri tipik olarak hastalar ile sağlık hizmeti sunan 

profesyoneller arasındaki geleneksel yüz yüze görüşmelerin yerini alırken, 

hasta ve/veya  hizmet sunan sağlık profesyonelinin seyahat yükünü de en aza 

indirir (Fortney, J. C., Burgess, J. F., Bosworth, H. B., Booth, B. M., & 

Kaboli, P. J.  2011). 
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Sadece sesli senkronize dijital hasta- sunum sağlayıcı görüşmeleri de 

telefon, cep telefonu veya akıllı telefon aracılığıyla gerçekleştirilebilir. Bu 

görüşmeler daha çok odaklanmayı  sağlama eğilimindedir. Herhangi bir yan 

etkiyi tartışmak veya tedaviye yanıtı değerlendirmek için yapılan görüşme  

buna örnek verilebilir (Fortney, J. C., Burgess, J. F., Bosworth, H. B., Booth, 

B. M., & Kaboli, P. J.  2011).  

Semptom yönetimi için videolar, taburcu sonrası bakım koordinasyonu 

için videolar, prosedürler veya klinik araştırmalar için hastalara rıza gösteren 

videolar, taburcu sonrası telefon görüşmeleri, kemoterapi sonrası telefon 

görüşmeleri, oral kemoterapi uyumunu izlemek için telefon görüşmeleri  

örnek verilebilir (Steingass, S. K., & Maloney-Newton, S., 2020). 

Sağlık hizmeti sunanların tele hemşireliği kullanmasının bir yolu 

kronik rahatsızlıkları olan hastaları uzaktan izlemektir. Video 

konferans aracılığıyla ziyaretler ve değerlendirmeler yapmanın yanı sıra, 

hastanın durumunu gözden geçirmek için kardiyak monitörler ve glikoz 

monitörleri gibi Bluetooth bağlantılı cihazların kullanılması sağlanabilir. Bu 

tür bir uzaktan bakımın aslında çok etkili olduğu kanıtlanmıştır. Örneğin 

Birleşik Krallık'ta diyabet, kalp hastalığı ve kronik akciğer hastalığı olan 

hastalar, uzaktan izlendiğinde, bir yıllık ölüm oranında %50 ve hastaneye 

yatışlarda yüzde % 18 oranında düşüş yaşanmıştır 

(www.jotform.com/blog/telenursing/ Erişim tarihi 15.12.2022). 

Video konferans teknolojisinin, terapistlerin, doktor, hekim, hemşire ve 

diğer sağlık profesyonellerinin, hastalarla gerçek zamanlı (canlı) olarak sözlü 

ve sözsüz olarak birbirlerini görmelerini ve iletişim kurmalarını sağlaması 

açısından diğer teknolojilere (örneğin telefonla danışma) göre birçok avantajı 

vardır. Sağlık  profesyonelleri örneğin hastalara bazı uygulama tekniklerini 

(örneğin, derin nefes alma egzersizleri) gösterebilir. Katılımcı hastalar bu 

teknoloji sayesinde bir sağlık profesyoneli ile  hatta bir tedavi grubuyla 

etkileşimden yararlanabilir (Holmqvist, M., Vincent, N., & Walsh, K. 2014). 

 

http://www.jotform.com/blog/telenursing/
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Resim 5: Sağlıkta Telekonferansla Muayene 

(https://www.aa.com.tr/tr/saglik/saglikta-telekonferansla-muayene-

donemi/1144512 Erişim tarihi: 05.09.2021) 

5. EŞ ZAMANLI OLMAYAN VEYA İLERİYE DÖNÜK 

DEPOLANANLAR   

Eş zamansız (sakla ve ilet) teletıp, teşhis, tedavi ve/veya triyaj amacıyla 

hasta ve sağlık hizmeti sağlayıcısı arasında gerçek zamanlı olmayan, teknoloji 

destekli yapılandırılmış bilgi alışverişi olarak tanımlanmaktadır. Örneğin, 

belirli teşhis/ tedavi verilerini içeren bir uyku ilacı geçmişi verileri toplanır ve 

gözden geçirilmek üzere uyku hastalıklarıyla ilgili uzman kişiye iletilir. Buna 

karşılık, uyku uzmanı, klinik kararlar vermek için makul bir süre içinde sevk 

eden sağlayıcıya yazılı veya elektronik bir rapor aracılığıyla tavsiyelerde 

bulunur (Singh, J., & Keer, N., 2020).  

Depola ve ilet yaklaşımı, tüm tarafların (hastalar, sağlık hizmet 

sağlayıcıları ve diğer destek personeli) aynı anda sağlık kuruluşunda 

bulunmasına gerek kalmadan işlemlerin yapılmasını kolaylaştırır. Bu şekilde 

sağlanan hizmetler arasında teleradyoloji, teledermatoloji, telepatoloji 

uygulamaları ayrıca elektrokardiyogramların yorumlanması ve kalp atış hızı, 

kan basıncı ve ağırlık ölçümü gibi durumlar sayılabilir (Thrall, J. H., 2007).  
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Tıbbi geçmiş, fotoğraflar ve görüntüler (röntgenler veya patoloji 

slaytları gibi) gibi bilgileri toplamak, kaydetmek ve yorumlanması için 

uzmanlara iletmek için de bu teknoloji kullanılmaktadır. Örneğin; İkinci görüş 

konsültasyonu için dijital patoloji, Bakım yönetimine yardımcı olmak için 

hasta tarafından iletilen görüntüler (kızarıklık veya yara bölgesi gibi) 

sayılabilir (Steingass, S. K., & Maloney-Newton, S., 2020). 

6. UZAKTAN HASTA İZLEME (REMOTE PATİENT 

MONİTORİNG-RPM) 

Uzaktan hasta izleme, belirli bir tedavi planı kapsamında bir hastanın 

yorumlanması ve yönetimi için fizyolojik verilerin uzaktan toplanması; bu 

amaçla dijital cihazların kullanılması anlamına gelir. Örneğin, uzaktan izleme, 

pozitif hava yolu basıncı kullanımıyla rutin olarak gerçekleştirilebilir. 

Bununla birlikte, hekim tarafından fiziksel aktivite, oksimetri veya 

ambulatuvar kan basıncının hasta tarafından kullanılması uzaktan hasta izleme 

ile mümkündür. Bu nedenle, bu durumun kişiselleştirilmiş bakıma, daha hızlı 

ve sık değerlendirmelere ve hatta belki de uygun davranış değişikliğine yol 

açma potansiyeli vardır (Singh, J., & Keer, N., 2020).  

Ek olarak, bu teknoloji, kardiyopulmoner ve nöropsikiyatrik 

bozuklukların bir karışımı olan yüksek riskli hastaları tedavi etmek için 

karmaşık hastalık yönetimini yönlendirmek için kullanılabilir. Bu tür 

uygulamaların çok çeşitli hastalık durumlarında başarılı olduğu gösterilmiştir 

(Singh, J., & Keer, N., 2020). 

Fizyolojik verileri ve hasta semptomlarını yakalamak için evden 

elektronik izleme cihazlarının kullanılması. Bilgiler gözden geçirilir ve alınan 

bilgilere göre gereken şekilde bakım koordine edilir (Darkins A, Carey M., 

2000). Örneğin; kan basıncı izleme, kan şekeri izleme, hasta tarafından atılan 

adımları izlemek için aktivite izleyici sayılabilir (Steingass, S. K., & 

Maloney-Newton, S., 2020). 

7. MOBİL SAĞLIK UYGULAMALARI VEYA mHEALTH  

Mobil sağlık uygulamaları veya mHealth, bireylere bir hastalık sürecini 

yönetmek için davranışsal ve bilişsel beceriler sağlamak için kullanılabilecek 

kişisel bilgisayar ve akıllı telefon uygulamalarını kapsar. Sensörlerin, mobil 

uygulamaların ve konum izleme teknolojisinin uygulanması yalnızca basit 

davranış değişikliklerini mümkün kılmakla kalmaz, aynı zamanda akut ve 

kronik tıbbi durumların meydana geldiği her yerde izleme ve müdahaleye de 

olanak tanır (Singh, J., & Keer, N., 2020). 
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Özellikle çeşitli tipte uygulama yazılımlarını çalıştırabilen mobil 

cihazların kapsamlı kullanımı sağlık hizmetleri ile bitmiyor. Uygulamalar, 

tüketicilere sağlık verilerini sağlayabilir, fiziksel işlevlerini hesaplayabilir, 

ilaçlarını almalarını isteyebilir veya teşhis konusunda yardımcı olabilir 

(Illiger, K., Hupka, M., Von Jan, U., Wichelhaus, D. and Albrecht, U. 2014). 

Mobil cihazlar, iletişim yoluyla hastalık yönetimini destekleyebilir, internet 

erişimi yoluyla günde 24 saat kullanılabilir ve her yerde mevcuttur (Cotter, A. 

P., Durant, N., Agne, A. A., & Cherrington, A. L. 2014). 

Mobil sağlık uygulamaları; maliyet etkinliği, esnekliği ve kaliteli 

hizmetleriyle hastaların yararına olması, hastalara uzaktan izleme ve eğitim 

imkanı sunması, her an her yerden ulaşılabilmesi nedeniyle hastalara hitap 

etmektedir (Güler, 2015 ten aktaran Çınar, D., Karadakovan, A., & Erdoğan, 

A. P. 2021).  

8. HASTA PORTALLARI  

Hastaların kişisel sağlık bilgilerine internet bağlantısı içinde herhangi 

bir yerden 24 saat rahat erişim ve güvenli bir kullanıcı adı ve şifre kullanımı 

sağlayan güvenli bir çevrim içi web sitesi olabilir. Örneğin, E-mail, randevu 

talebi, reçete yazdırılması talebi olabilir. Hastalar ayrıca şu sağlık bilgilerini 

görüntüleyebilir: Son doktor ziyaretleri, taburcu bilgileri, ilaçlar, aşılar, 

alerjiler, laboratuvar sonuçları, güvenli bir şekilde mesaj gönderme, reçete 

yedeklerini talep etme, acil olmayan randevular planlama, iletişim bilgilerini 

güncelleme, formları indirip ve doldurma, eğitim materyallerini görüntüleme 

olabilir (https://www.healthit.gov/faq/what-patient-portal Erişim tarihi 

26.11.2022).  

Hasta portalı ile sağlığın ve bakımın kontrolü kişide olur. Hasta 

portalları ayrıca zamandan tasarruf edilebilir, sağlık personeliyle iletişim 

kurmaya yardımcı olabilir ve ziyaretler arasında bakımı destekleyebilir. 

9. SONUÇ 

Bilgisayarların yayılması ve İnternete erişim, teknolojilerin bilgisayar 

ve İnternet erişimi olan diğer cihazlar aracılığıyla kullanımına izin 

verir. Örneğin, Web siteleri, video görüşmeleri, video konferans, sesli 

aramalar ve metin mesajları birbiriyle kombinasyon halinde 

kullanılabilir. Kısa bir süre öncesine kadar bu uygulamanın 

gerçekleştirilebilmesinin sağlanmasında her sistem için özel bir araç 

gerektiriyordu. Bununla birlikte, teknolojik gelişmeler, her gün telehemşirelik 

kullanımı için sınırsız olanaklar gerektirir (Dale, J., Caramlau, I., Sturt, J., 

Friede, T., & Walker, R., 2009). 
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Pek çok akut durum, özellikle uzaktan fizik muayene ekipmanı 

kullanılarak, tele-sağlık yoluyla güvenli ve etkili bir şekilde yönetilebilir 

(Wenderlich, & Herendeen, 2021). 

İnternet, akıllı telefonlar, uzaktan izleme cihazları ve elektronik sağlık 

kayıtları dahil olmak üzere teknolojideki gelişmeler, tele-eğitimin telefon 

triajının ötesine geçmesini mümkün kılmıştır. Örneğin, küçük bir yanık için 

bir telehemşirelik ziyaretinde hemşire, hastaya bir video görüşmesi üzerinden 

yanık için nasıl giyinmesi ve bakım yapması gerektiğini öğretebilir 
(www.jotform.com/blog/telenursing/). 

Koronavirüs salgını başladığından beri, daha fazla insan ve sağlık 

kuruluşu, hastalığın yayılmasını önlemek için tele tıpa yönelmiştir.  

Tele sağlık uygulamaları, günümüzde sağlık hizmetlerinin ayrılmaz bir 

parçası haline gelmiştir. Daha fazla tele sağlık uygulamaları sağlayıcısı, sağlık 

hizmeti veren kurumların çok fazla bulunmadığı kırsal alanlarda hastalara 

hizmet vermeye çalıştıkça ve daha fazla sigorta şirketi tele sağlık hizmetleri 

için tazminat ödedikçe, bu uygulamalara fazla talep olacağı düşünülmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.jotform.com/blog/telenursing/


Dr. Öğr. Üyesi Nedret TEKİN KAYA | 32 

 

 

KAYNAKÇA 

American Academy of Ambulatory Care Nursing (AAACN). (2018). Scope 

and standards of practice for Professional telehealth nursing (6th ed.). 

Pitman, NJ: AJ Jannetti, Inc 

Asimakopoulou, E. (2020). Telenursing in Clinical Practise and Education. 

International Journal of Caring Sciences, 13(2), 781. 

Aydos T.R. (2021) Yaşlılık ve teletıp uygulamaları, Editör Gökçe Kutsal, Y., 

Aslan D., Yaşlı bireylerde ilaç uyuncu ve teletıp uygulamaları ISBN 

978-605-9028-62-2, Türk Geriatri Derneği, Ankara, syf 1-2 

Bashshur, R. L., Krupinski, E. A., Weinstein, R. S., Dunn, M. R., & Bashshur, 

N. (2017). The empirical foundations of telepathology: evidence of 

feasibility and intermediate effects. Telemedicine and e-Health, 23(3), 

155-191. 

Binkhuysen, F. B., & Ranschaert, E. R. (2011). Teleradiology: Evolution and 

concepts. European Journal of Radiology, 78(2), 205-209.  

Brennan, D., Tindall, L., Theodoros, D., Brown, J., Campbell, M., Christiana, 

D., ... & Lee, A. (2010). A blueprint for telerehabilitation guidelines. 

International Journal of Telerehabilitation, 2(2), 31. 

Chan, S., Parish, M., & Yellowlees, P. (2015). Telepsychiatry today. Current 

psychiatry reports, 17(11), 1-9. 

Choi, P. J., Oskouian, R. J., & Tubbs, R. S. (2018). Telesurgery: past, present, 

and future. Cureus, 10(5). 

Conolly, P., Levine, L., Amaral, D. J., Fireman, B. H., & Driscoll, T. (2005). 

TPMG Northern California appointments and advice call center. 

Journal of medical systems, 29(4), 325-333. 

Cotter, A. P., Durant, N., Agne, A. A., & Cherrington, A. L. (2014). Internet 

interventions to support lifestyle modification for diabetes 

management: a systematic review of the evidence. Journal of Diabetes 

and its Complications, 28(2), 243-251. 



33 | TELESAĞLIK VE TELEHEMŞİRELİK UYGULAMA ALANLARI 

 

  

Currell, R., Urquhart, C., Wainwright, P., et al. (2000). Telemedicine versus 

face to face patient care: Effects on professional practice and health 

care outcomes. Chichester: John Wiley & Sons,The Cochrane Library 

Çam, M.O., & Kaçmaz, E. D. (2018). Telehealth Practices and Its Use in 

Psychiatric Nursing. Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi. 

2018; 10(4), 363-369. 

Çınar, D., Karadakovan, A., & Erdoğan, A. P. (2021). Effect of mobile phone 

app-based training on the quality of life for women with breast cancer. 

European Journal of Oncology Nursing, 52, 101960. 

Dale, J., Caramlau, I., Sturt, J., Friede, T., & Walker, R. (2009). Telephone 

peer-delivered intervention for diabetes motivation and support: the 

telecare exploratory RCT. Patient education and counseling, 75(1), 91-

98. 

Darkins, A., Darkins, A. W., Cary, M. A., & Cary, M. (2000). Telemedicine 

and telehealth: principles, policies, performances and pitfalls. Springer 

publishing company. 

Delphino TM, Souza PA de, Santana RF. (2016). Telemonitoring as 

intervention in the postoperativefacectomy: Systematic review of the 

literature. REME; 20(937). Available at: 

http://www.dx.doi.org/10.5935/1415-2762.20160007. 

Dietz, R. L., Hartman, D. J., Zheng, L., Wiley, C., & Pantanowitz, L. (2018). 

Review of the use of telepathology for intraoperative consultation. 

Expert review of medical devices, 15(12), 883-890. 

Dorsey ER, Topol EJ. (2016). State of Telehealth N Engl J Med, 375:154-61. 

Edmunds, Marilyn W. (2010). "Telehealth, Telenursing, and Advanced 

Practice Nurses". MedScape. Archived from the original on 8 

December 2010. Retrieved 23 June 2017. 

Elkaddoum, R., Haddad, F. G., Eid, R., & Kourie, H. R. (2020). Telemedicine 

for cancer patients during COVID-19  pandemic: between threats and 

http://www.dx.doi.org/10.5935/1415-2762.20160007


Dr. Öğr. Üyesi Nedret TEKİN KAYA | 34 

 

 

opportunities. Future Oncol, 16(18), 1225-1227. doi:10.2217/fon-2020-

0324 

Ertek S. (2011). Endokrinolojide Tele-Sağlık ve Teletıp Uygulamaları 

Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2(3) 

Fincher, L., Ward, C., Dawkins, V., Magee, V., & Willson, P. (2009). Using 

telehealth to educate Parkinson's disease patients about complicated 

medication regimens. Journal of Gerontological Nursing, 35(2), 16–24. 

Fortney, J. C., Burgess, J. F., Bosworth, H. B., Booth, B. M., & Kaboli, P. J. 

(2011). A re-conceptualization of access for 21st century healthcare. 

Journal of general internal medicine, 26(2), 639. 

Good, D. W., Lui, D. F., Leonard, M., Morris, S., & McElwain, J. P. (2012). 

Skype: a tool for functional assessment in orthopaedic research. Journal 

of Telemedicine and Telecare, 18(2), 94–98. 

Gökçe Kutsal, Y. (2021). Yaşlılık ve teletıp uygulamaları, Editör Gökçe 

Kutsal, Y., Aslan D., Teletıp ISBN 978-605-9028-62-2, Türk Geriatri 

Derneği, Ankara, syf 1-2. 

Greenberg, M. E., Espensen, M., Becker, C., & Cartwright, J. P. (2003). 

Telehealth nursing practice SIG adopts teleterms. AAACN Viewpoint, 

25(1), 8. 

Haddad A, Doherty R, & Purtilo R. (2019). Health professional and patient 

interaction. Philadelphia: Elsevier. 

Holmqvist, M., Vincent, N., & Walsh, K. (2014). Web-vs telehealth-based 

delivery of cognitive behavioral therapy for insomnia: a randomized 

controlled trial. Sleep medicine, 15(2), 187-195.  

Holton A, Brantley T, Duda A. (2014). Telepsychiatry in North Carolina: 

Mental Health Care Comes to You. North Carolina Insight 24:2–15. 



35 | TELESAĞLIK VE TELEHEMŞİRELİK UYGULAMA ALANLARI 

 

  

Hubley, S., Lynch, S. B., Schneck, C., Thomas, M., & Shore, J. (2016). 

Review of key telepsychiatry outcomes. World journal of psychiatry, 

6(2), 269. 

Illiger, K., Hupka, M., Von Jan, U., Wichelhaus, D. and Albrecht, U. (2014) 

Mobile technologies: Expectancy, usage, and acceptance of clinical 

staff and patients at a university medical center, Journal of Medical 

Internet Research Journal MHealth and UHealth, 2(4), October, p. e42, 

Available: http://mhealth.jmir.org/2014/4/e42/ Erişim tarihi: 

09.04.2021 

Korte, C., Sudhakaran Nair, S., Nistor, V., Low, T. P., Doarn, C. R., & 

Schaffner, G. (2014). Determining the threshold of time-delay for 

teleoperation accuracy and efficiency in relation to telesurgery. 

Telemedicine and e-Health, 20(12), 1078-1086. 

Krupinski, E., McNeill, K., Haber, K., & Ovitt, T. (2003). High-volume 

teleradiology service: focus on radiologist satisfaction. Journal of 

digital imaging, 16(2), 203-209. 

Krijgsman, J., Peeters, J., Burghouts, A., Brabers, A., Jong, J. D., Beenkens, 

F., ... & Gennip, L. V. (2014). Op naar meerwaarde – eHealth-monitor 

2014: tabellenbijlage. (www.researchgate.net/publication/276834664 

Erişim tarihi 25.11.2022) 

Lanfranco AR, Castellanos AE, Desai JP, Meyers WC. (2004). Robotic 

Surgery, a current perspective. Ann Surg. 239(1) :14–21. 

Lam, D. M., Meade, K., Poropatich, R., Ashley, R., & Callaway, E. C. (2008). 

US army teleradiology: using modern X-ray technology to treat our 

soldiers. In Teleradiology (pp. 155-179). Springer, Berlin, Heidelberg. 

 

Laver, K. E., Adey‐Wakeling, Z., Crotty, M., Lannin, N. A., George, S., & 

Sherrington, C. (2020). Telerehabilitation services for stroke. Cochrane 

Database of Systematic Reviews, (1). 
https://doi.org/10.1002/14651858.CD010255.pub3 Erişim tarihi: 

01.09.2021 

http://www.researchgate.net/publication/276834664%20Erişim%20tarihi%2025.11.2022
http://www.researchgate.net/publication/276834664%20Erişim%20tarihi%2025.11.2022
https://doi.org/10.1002/14651858.CD010255.pub3


Dr. Öğr. Üyesi Nedret TEKİN KAYA | 36 

 

 

Lee, J. J., & English, J. C. (2018). Teledermatology: a review and update. 

American journal of clinical dermatology, 19(2), 253-260. 

Mahar, J. H., Rosencrance, J. G., & Rasmussen, P. A. (2018). Telemedicine: 

Past, present, and future. Cleveland Clinic journal of medicine, 85(12), 

938-942. 

Marescaux J., Leroy J., Rubino F., Smith M., Vix M., Simone M., Mutter D. 

Transcontinental Robot-Assisted Remote Telesurgery: Fizibilite ve 

Potansiyel Uygulamalar. Ann. cerrahi 2002; 235 (4):487–492. 

Martich D. (2017), Telehealth Nursing : Tools and Strategies for Optimal 

Patient Care, Springer Publishing Company, New York, 4-7.   

Molinari, G., Molinari, M., Di Biase, M., & Brunetti, N. D. (2018). 

Telecardiology and its settings of application: An update. Journal of 

telemedicine and telecare, 24(5), 373-381. 

Nield, M., & Hoo, G. W. S. (2012). Real-time telehealth for COPD self-

management using Skype™. COPD: Journal of Chronic Obstructive 

Pulmonary Disease, 9(6), 611-619. 

Onubogu, U. D., & Earp, J. K. (2013). Telephone Nursing Practice: How Do 

Telenurses Perceive Their Role?. Journal of Best Practices in Health 

Professions Diversity, 6(1), 891-902. 

Özgüç, S., & Tanrıverdi, D. (2019). Tele-psikiyatri. Psikiyatri Hemşireliği 

Dergisi, 10(4), 302-308. 

Pols, J. (2010). The heart of the matter. About good nursing and telecare. 

Health care analysis, 18(4), 374-388. 

Raikhelkar, J., Raikhelkar, J.K. (2019). Advances in Tele-Cardiology. In: 

Koenig, M. (eds) Telemedicine in the ICU. Springer, Cham. 

https://doi.org/10.1007/978-3-030-11569-2_13 

https://doi.org/10.1007/978-3-030-11569-2_13


37 | TELESAĞLIK VE TELEHEMŞİRELİK UYGULAMA ALANLARI 

 

  

Raison, N., Khan, M. S., & Challacombe, B. (2015). Telemedicine in surgery: 

what are the opportunities and hurdles to realising the potential?. 

Current urology reports, 16(7), 43. 

Radhakrishnan, K., Xie, B., Berkley, A., & Kim, M. (2016). Barriers and 

facilitators for sustainability of tele‐homecare programs: a systematic 

review. Health services research, 51(1), 48-75. 

Rawat G. (2018), Tele Nursing, Review Article, International Journal of 

Current Research Vol. 10, Issue, 03, pp.66185-66187. 

https://www.journalcra.com/sites/default/files/issue-pdf/29130.pdf 

Recupero, P., & Fisher, C. (2014). Resource document on telepsychiatry and 

related technologies in clinical psychiatry. Tele psychiatry in Clinical 

Psychiatry. American Psychiatric Association Council on Psychiatry 

and Law, 1-18. 

Satava, R. M. (2002). Surgical robotics: the early chronicles: a personal 

historical perspective. Surgical Laparoscopy Endoscopy & 

Percutaneous Techniques, 12(1), 6-16. 

Singh, J., & Keer, N. (2020). Overview of Telemedicine and Sleep 

Disorders. Sleep medicine clinics, 15(3), 341-346. 

Sørensen, J. T., Clemmensen, P., & Sejersten, M. (2013). Telecardiología: 

pasado, presente y futuro. Revista española de cardiología, 66(3), 212-

218. 

Sood, S. P., Negash, S., Mbarika, V. W., Kifle, M., & Prakash, N. (2007). 

Differences in public and private sector adoption of telemedicine: 

Indian case study for sectoral adoption. Studies in health technology 

and informatics, 130, 257. 

Steingass, S. K., & Maloney-Newton, S. (2020). Telehealth triage and 

oncology nursing practice. In Seminars in Oncology Nursing (p. 

151019). WB Saunders. 



Dr. Öğr. Üyesi Nedret TEKİN KAYA | 38 

 

 

Suzuki, S., Suzuki, N., Hashizume, M., Kakeji, Y., Konishi, K., Hattori, A., & 

Hayashibe, M. (2004). Tele-training simulation for the surgical robot 

system “da Vinci”. In International Congress Series (Vol. 1268, pp. 86-

91).  

Şenol, U. (2021). Tıpta görüntüleme sistemleri ve teletıp uygulamaları. 

Teletıp, yaşlılık ve tıp uygulamaları, Editör Yeşim Gökçe Kutsal& 

Dilek Aslan; Ankara, 121-126. 

Thrall, J. H. (2007). Teleradiology Part I. History and clinical applications. 

Radiology, 243(3), 613-617. 

Tuckson, R. V., Edmunds, M., & Hodgkins, M. L. (2017). Telehealth. New 

England Journal of Medicine, 377(16), 1585-1592. 

Van Houwelingen, C. T., Moerman, A. H., Ettema, R. G., Kort, H. S., & Ten 

Cate, O. (2016). Competencies required for nursing telehealth 

activities: A Delphi-study. Nurse education today, 39, 50-62. 

Wenderlich, A. M., & Herendeen, N. (2021). Telehealth in Pediatric Primary 

Care. Current Problems in Pediatric and Adolescent Health Care. 

000:100951,1-5. 

Wheeler, S. (2017). Telephone Triage: Best Practices and Systems for 

Telehealth Nursing. Wild Iris Medical Education, Comptche 

CA.[Google Scholar]. 

Williams, T. P., Klimberg, V., & Perez, A. (2021). Tele‐education assisted 

mentorship in surgery (TEAMS). Journal of Surgical Oncology, 124(2), 

250-254. 

World Health Organization (WHO) Telemedicine: Opportunities and 

Developments in Member States: Global Observatory for eHealth 

Series-Volume 2. Switzerland: WHO Press; 2010. p. 1-93. 

Yildirim, Ö., Doğan, R. Ö., Kaya, İ., & Kayikçioglu, T. (2016). Health-

monitoring system based tele-tip for elders. In 2016 Medical 

Technologies National Congress (TIPTEKNO) (pp. 1-4). IEEE. 



39 | TELESAĞLIK VE TELEHEMŞİRELİK UYGULAMA ALANLARI 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÖLÜM 2 

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TELE SAĞLIK VE 

TELEHEMŞİRELİK 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dr. Öğr. Üyesi Nedret TEKİN KAYA | 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 | TELESAĞLIK VE TELEHEMŞİRELİK UYGULAMA ALANLARI 

 

  

GİRİŞ 

Telesağlık, tıbbi bakım, sağlayıcı ve hasta eğitimi, sağlık bilgi 

hizmetleri ve telekomünikasyon ve dijital iletişim teknolojileri aracılığıyla 

kişisel bakım dahil olmak üzere sağlık ve sağlıkla ilgili hizmetlerin sunulması 

ve kolaylaştırılması olarak tanımlanmaktadır. Canlı video konferansı, mobil 

sağlık uygulamaları, elektronik aktarımı "sakla ve ilet" ve uzaktan hasta 

izleme (RPM), tele sağlıkta kullanılan teknolojilere örneklerdir (Catalyst, N. 

E. 2018). 

Telehealth, teletıp, tele-sağlık, bağlantılı sağlık, sanal sağlık, dijital 

sağlık, mobil sağlık ve e-sağlık gibi bir dizi terimi kapsayan bir terimdir. 

Telehealth karşılaşmaları, bir veya daha fazla sağlık hizmeti sağlayıcısını, bir 

kişiyi veya bir grup hastayı içerebilecek ve hasta ihtiyaçlarına göre tek bir 

karşılaşma veya bir dizi karşılaşma olarak sınıflandırılabilecek çeşitli 

teknoloji platformlarının kullanımını içerebilir (Greenberg, M. E., Espensen, 

M., Becker, C., & Cartwright, J. P. 2003) 

1. DÜNYADA TELESAĞLIK TARİHÇESİ 

Teletıp’ın en eski biçimleri, on sekizinci ve on dokuzuncu yüzyıllara 

kadar uzanmaktadır; bu süre zarfında, hasta bireyler tıbbi geçmişlerini kaleme 

alıyor, semptomlarını detaylandıran mektuplar yazıyor ve bu mektupları kurye 

ile doktorlara gönderiyorlardı. Doktorlar da bu mektupları detaylı inceleyip, 

bir teşhis, tedavi planı ve yazılı reçete ile mektubu yazan hastalara cevap 

veriyorlardı. (Porter DP. ve Porter R. (1989). 

Elektronik öncesi mektuplaşma şeklinde başlayan hasta doktor 

iletişimini kapsayan teletıp’ın bu tarihsel biçimi, hasta ve hekim arasında 

uzaktan konsültasyona olanak sağlamış ve günümüz teletıp’ının temellerini 

atılmasına zemin hazırlamıştır. Teletıp o zamandan beri görsel-işitsel ve 

telekomünikasyon teknolojisindeki gelişmelerle birlikte zamanla gelişti. 

Örneğin, 1800'lerin ortalarında telgrafın icadı, Hollandalı bir doktor ve 

EKG’nin mucidi Willem Einthoven'ın EKG'leri hastaneden saha dışındaki bir 

laboratuvara iletmesini sağladı (Einthoven W.’den aktaran Lee, J. J., & 

English, J. C. 2018). 

1948: 1948 yılında, ilk kez telefonla gönderilen ilk radyolojik 

görüntüler kullanılmıştır. Doktorlar, diğer uzmanlara radyolojik görüntüler 

göndermek için bu yeni iletişim aracını kullanmaya başladı ve bu durum veri 

aktarım sürecini hızlandırmıştır (https://intouchhealth.com/a-brief-history-of-

telehealth/  Erişim tarihi: 14.12.2022). 
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1959: 1959 yılında, Nebraska Üniversitesi, Nörolojik Muayeneleri 

İletmek İçin Teletıp Kullanmıştır. Bu uygulama, uzun mesafelerde tıbbi 

belgeler gönderip almak için telefonu kullanan sağlık çalışanlarının ilk vakası 

olmuştur. 1960'lı yıllarda, Nebraska Psikiyatri Enstitüsü, Psikiyatrik 

Konsültasyonlar için Kapalı Devre TV Kullanmıştır. Televizyon, ülkenin her 

yerinde insanların bilgi gönderme ve alma yöntemlerini değiştiriyordu, ancak 

Nebraska Psikiyatri Enstitüsü işleri bir adım öteye götürmüştür. Canlı yayın 

yaparak, psikiyatristler aynı odada olmasalar bile hastalarıyla etkileşime 

girebilmişlerdir (https://intouchhealth.com/a-brief-history-of-telehealth/ 

Erişim tarihi: 04.09.2021). 

1960: Tıbbi görüntülerin uzaktan değerlendirilmesi, 1960'larda ve 

1970'lerde radyoloji, patoloji ve giderek dermatoloji gibi uzmanlıklarla, 

televizyon yayını gibi canlı görsel modalitelerle deneyler yaparak gelişmeye 

devam etmiştir (Thrall, J. H. 2007). 

Teletıp ile  1960'lı yıllarda Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin 

(NASA) uzay yolculuğunun sağlık üzerindeki etkilerini izlemek için 

astronotların uzay kıyafetlerine sağlık izleme sensörleri yerleştirilmiştir. 
Astronotların uzay giysilerinden iletilen telemetrik verileri kullanarak, sağlık 

personeli kontrolünde astronotların  kalp atış hızı, kan basıncı ve 

elektrokardiyogramları sürekli olarak izlenilebilmiştir (Houston, K. T., 

Stredler-Brown, A., & Alverson, D. C. 2012).  

1961 yılında, ABD Uzay Programı, Uzaktan Tıbbi İzleme Sistemlerini 

Kullanarak Hayvanlarla Test Uçuşları Gerçekleştirmiştir. ABD uzaya bir 

insanı göndermeden önce, Uzay Programı hayvanları uzaya gönderdi ve 

dünyanın atmosferini terk ederken durumlarını izlemek için uzaktan sensörler 

kullandı. Bu, günümüzde yaygın olarak kullanılan uzaktan hasta izlemenin 

yolunu açmıştır. 1990'larda İnternetin hayat geçmesiyle, modern sağlık 

sisteminin temeli oluşmuştur. Küresel olarak birbirine bağlı bir bilgisayar 

ağıyla, sağlık uzmanları yalnızca birkaç tıklama ile bilgi gönderebilir ve 

paylaşabilir. İnternet olmasaydı, bu kadar ileri gidilemezdi 

(https://intouchhealth.com/a-brief-history-of-telehealth/ Erişim tarihi: 

04.09.2021). 

1960'larda, psikiyatrik akıl sağlığı bakımı popülasyonunda teletıp 

kullanıldı, ancak bu daha çok, öncelikle sağlık hizmeti sağlayıcılarının 

birbirleriyle iletişim kurması ve danışması için kullanılmıştır. Teletıptaki 

erken teknolojik dönüm noktalarına örnek olarak, bir psikiyatri enstitüsündeki 

uzmanlar ile bir devlet akıl hastanesindeki pratisyen hekimler arasındaki 

konsültasyonları kolaylaştırmak için televizyon kullanılmıştır (Benschoter 

RA, Eaton MT, Smith P. 1965).  

https://intouchhealth.com/a-brief-history-of-telehealth/)
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1967: Doğrudan hasta bakımı sağlamak için belgelenmiş ilk teletıp 

kullanımı 1967'de Boston Logan Uluslararası Havaalanı'nda meydana geldi. 

Günün 24 saati bakım sağlamak için havaalanını Massachusetts General 

Hospital'a bağlayan bir tıbbi istasyon oluşturulmuştur (Martich D., 2017). 
1968'de, Boston'daki Logan Havaalanını ve yakındaki Massachusetts General 

Hospital'ı (MGH) içeren temel bir teletıp projesi başlatılmıştır; burada 

havaalanındaki bir tıbbi istasyon, havaalanına birincil ve acil durum 

hizmetleri sağlamak için bir araç olarak mikrodalga rölesi aracılığıyla 

hastaneye bağlanmıştır. MGH, bu çabanın başarısını iki yıl sonra, 

operasyonlarını 1980'lere kadar sürdüren MA Bedford'daki Veteran's 

Administration Hospital'a bir tele-psikiyatri bağlantısı kurarak paylaşmıştır 

(Crump, W. J., & Pfeil, T. 1995).  

1970: 1970'lerde, ABD Sağlık, Eğitim ve Yardım Bakanlığı, tele tıp 

kullanımını gösterilmesi için birkaç hastane projesine sponsor oldu. Hemen 

ertesi yıl iki tele tıp programı kuruldu: bunlardan biri huzurevi sakinleri için 

Boston'da, diğeri de Miami, Florida'daki Jackson Memorial Hastanesi'nde 

kurulmuştur. Kurtarma durumlarında elektrokardiyografik ritimleri radyo 

üzerinden Jackson Memorial Hastanesi'ne iletmek için Miami Üniversitesi 

Tıp Fakültesi ve yerel itfaiye departmanları arasında kentsel acil tıpta bir 

atılım başlatılmıştır (Betancourt, J. A., Rosenberg, M. A., Zevallos, A., 

Brown, J. R., & Mileski, M. 2020).  

 Teletıp, sonraki yıllarda gelişmeye devam etmiştir ve temel olarak 

sürekli sağlık hizmeti sağlayıcıları veya tesisleri olmayan uzak veya kırsal 

alanlara odaklanılmıştır. Bu süre zarfında, hasta koşullarının izlenmesine 

yardımcı olacak yardımcı ekipman veya cihazları içerecek şekilde 

telekomünikasyon ekipmanı ile ilgili ilerlemeler sağlanmıştır. Bu ekipman 

örnekleri arasında kan basıncı, ağırlık, kalp atış hızı, oksijen satürasyonu ve 

kan şekeri seviyeleri ve kalp pili işlevinin etkinliği için evde izleme cihazları 

bulunmaktadır (Martich D., 2017). 

1993: 1993 yılında, Amerikan Teletıp Derneği  kuruldu. İnternetin 

çalışmasıyla, sağlık hizmetleri topluluğu bu yeni iletişim araçlarının 

potansiyelini fark etmeye başladı. Hastaların bakıma erişimini artırmanın bir 

yolu olarak tele sağlık teknolojisi şirketlerini desteklemek ve genişletmek için 

tasarlanmıştır. Organizasyon, tele-sağlığın faydaları hakkında hastaları ve 

sağlık uzmanlarını eğiterek en son tele-sağlık haberlerinden haberdar olmaya 

devam etmektedir      (https://intouchhealth.com/a-brief-history-of-telehealth/ 

Erişim tarihi: 04.09.2021). 

2009: 2009 yılında, Amerikan Kurtarma ve Yeniden Yatırım Yasası 

(The American Recovery and Reinvestment Act of 2009 /ARRA), medikal 

teknolojide dijital bağlantıyı desteklemiştir. 2008'deki büyük durgunluğun 
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ardından, ülkede kitlesel işsizlik ve ekonomik büyümede yavaşlık söz 

konusuydu. Hükümet, Amerikan Kurtarma ve Yeniden Yatırım Yasası ile 

yerel ekonomiyi canlandırmaya ve ülkenin altyapısını yenilemeye çalışmıştır 
(https://www.healthit.gov/sites/default/files/2017-9/advancedinteroperablehie-

foa.pdf Erişim tarihi: 04.09.2021). 

HITECH Yasası (Ekonomik ve Klinik Sağlık için Sağlık Bilgi 

Teknolojisi Yasası) sağlık bilgi teknolojisinin benimsenmesini, özellikle 

sağlık hizmeti sağlayıcıları tarafından elektronik sağlık kayıtlarının (EHR) 

kullanımını teşvik etmek ve genişletmek için oluşturulmuştur. Birçok sağlık 

hizmeti sağlayıcısı, kağıt kayıtlardan EHR'lere geçiş yapmak isterken, böyle 

bir değişiklik yapmanın maliyeti aşırı derecede pahalıydı. HITECH Yasası, 

hastaneleri ve diğer sağlık hizmeti sağlayıcılarını değişikliği yapmaya teşvik 

etmek için teşvikler getirdi. Kanun kabul edilmemiş olsaydı, birçok sağlık 

hizmeti sağlayıcısı hala kağıt kayıtları kullanıyor olacaktı. HITECH Yasası 

ayrıca sağlık kuruluşlarının ve iş ortaklarının gizlilik ve güvenlik kurallarına 

uymalarını, sağlık bilgilerini özel ve gizli tutmak için önlemler almalarını, 

sağlık bilgilerinin kullanımlarını ve ifşa edilmesini kısıtlamalarını ve hastalara 

sağlık bilgilerini sağlama yükümlülüklerini yerine getirmelerini sağlamaya 

yardımcı oldu. HITECH Yasası, sağlık hizmeti sağlayıcılarını, sağlık verileri 

için elektronik sağlık kayıtları ve gelişmiş gizlilik ve güvenlik korumaları 

benimsemeye teşvik etti. Bu yasa, sağlık sistemlerine çevrimiçi olmaları ve 

alandaki diğer sistemlerle bağlantı kurmaları için gereken desteği sağladı 
(https://www. https://www.hipaajournal.com/what-is-the-hitech-act/ Erişim 

tarihi: 04.09.2021). 

2010: 2010 yılında, Elektronik Sağlık Kayıtlarının Anlamlı 

Kullanımına İlişkin CMS (The Centers for Medicare & Medicaid Services) 

Kuralları belirlenmiştir. ARRA onaylandıktan sonra, Medicare & Medicaid 

Hizmetleri Merkezleri, elektronik sağlık kayıtlarıyla ilgili anlamlı kullanımın 

ne olduğuna karar verildi. Organizasyon, hasta mahremiyetine ilişkin 

endişelerini dile getirerek, bu bilgilerin dijital çağda nasıl paylaşılması 

gerektiğini netleştirmeye çalıştı. Anlamlı kullanım, sertifikalı EHR 

(Electronic Health Records) teknolojisinin anlamlı bir şekilde kullanılmasıyla 

tanımlanır, örneğin ilaç reçetesi yazmak ve bakım kalitesini artırmak gibi. 
(https://www.cdc.gov/ehrmeaningfuluse/introduction.html Erişim tarihi: 

04.09.2021). 

2016: HRSA, 2016 yılında Kırsal Alanlarda Telehealth Kullanımını 

Genişletmek İçin Fon Sağladı. Araştırmalar, kırsal topluluklarda yaşayan 

bireylerin telesağlıktan en fazla yararlanabileceğini göstermiştir. Sağlık 

Kaynakları ve Hizmetleri İdaresi, kırsal alanlarda tele sağlık hizmetlerine 

erişimi genişletmek için 2016 yılında 16 milyon dolar 
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aldı.(https://www.healthcareitnews.com/news/hrsa-awards-16-million-

expand-telehealth-other-rural-healthcare-services) 

Tele sağlığın, sağlık sistemimizin bel kemiği haline gelmeden önce kat 

etmesi gereken uzun bir yol var, ancak bu başarılar ve kilometre taşları, bu 

teknolojinin yıllar içinde ne kadar ilerlediğini gösteriyor. 
(https://intouchhealth.com/a-brief-history-of-telehealth/ Erişim tarihi: 

04.09.2021). 

Yeni teknolojik uygulamalar da sağlık hizmetleri alanına girmiş ve 

bakımın sağlanmasında giderek daha fazla kullanılmaktadır. Telesağlık, 

coğrafi engeller dışında, lojistik zorluklar için de birçok avantaj sağlamaktadır 

(Wenderlich, & Herendeen, 2021).  

Telgraf, radyo, telefonlar (cep telefonları ve akıllı telefonlar dahil), 

televizyon, elde tutulan cihazlar ve tabletler ve kablosuz iletişimin ortaya 

çıkmasıyla, teletıp bir alternatif haline geldi (Baumann, P. K., & Scales, T. 

2016). 

Telesağlık uygulaması telekomünikasyon ve sanal teknolojinin 

kullanımını gerektirir, Telekomünikasyon erişimi gerektirir, “e-sağlık”, en 

temel unsuru olan telesağlık de uzak alan ayarlarında sağlık çalışanları için 

daha kolay elde etmek yaptı rehberlik, eğitim bazen tele-sağlık programları 

aracılığıyla veya ilgili teknolojilerle de verilebilir. İyi tasarlanmış tele - sağlık 

programları, özellikle kronik sağlık hizmetleri için sağlık hizmetlerine erişimi 

arttırabilir ve hastanın sağlık sorunlarında iyileşme sağlayabilir. 
(https://www.who.int/home/search?indexCatalogue=genericsearchindex1&sea

rchQuery=TELEHEALTH Erişim tarihi 08.11.2022). 

2. TELE HEMŞİRELİĞİN TARİHÇESİ 

Telehemşirelik (Telenursing), "hemşirelik bakımı sunmak ve 

hemşirelik uygulaması yürütmek için teknoloji" nin kullanılmasıdır. 

Telenursing uygulaması yapan hemşireler, hemşirelik bakımının, planlamak, 

müdahale etmek ve sonuçlarını değerlendirmek için girişimde bulunmakta ve 

bunu İnternet, bilgisayarlar, telefonlar, dijital değerlendirme araçları ve 

uzaktan izleme ekipmanı gibi teknolojileri kullanarak yapmaktadırlar 

(Schlachta-Fairchild, L., Elfrink, V., & Deickman, A. 2008).  

Uzaktan hemşireliğin ilk belgelenmiş kanıtı, 1974 yılında, RN Mary 

Quinn tarafından, Logan Havaalanındaki hastalara uzaktan bakım 

sağladığında ortaya çıkmıştır. Mary Quinn, Boston Hastanesi teletıp 

merkezinin bir çalışanıydı. Birçoğu bunun tele-hemşirelik endüstrisinin 

doğduğu tarih olduğunu düşünmektedir. O zamandan bu yana, hemşirelik 

endüstrisindeki bu gelecek vaat eden uygulama hakkında genel olarak az şey 
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çalışılmış veya yayınlanmıştır. 2001 yılında, Charles C. Sharpe, telehemşirelik 

ile ilgili yasal, düzenleyici ve profesyonel konulara odaklanan ‘‘Telenursing: 

Nursing Practice in Cyberspace’’ metnini yayınladı. Kendisinin de işaret ettiği 

gibi, tele-hemşirelikle ilgili makaleler ve araştırmalar yetersizdi. Amerikan 

Hemşireler Derneği, 1997'de, bu tür bir ortamda çalışan hemşireler için bir 

dizi profesyonel kılavuzla birlikte, tele-hemşireliğin resmi bir tanımını 

yayınladı; ancak, bu yaklaşımla hasta bakımının sağlanmasına yönelik içerik 

mevcut değildir (Martich D., 2017). 

Sağlık hizmetleri sunulurken teknolojinin kullanımının hızla artması 

hemşireleri de etkilemiştir. Sağlık hizmetlerine erişim için sağlık merkezlerine 

ulaşımın zor olduğu ve karmaşık sağlık problemlerinin olduğu durumlarda, 

hemşireler bu kişilere ulaşabilmek ve bakımın sürekliliğini sağlamak için tele 

sağlık ile ilgili teknolojileri kullanmaya gereksinim duymuştur (Nagel, D. A., 

Pomerleau, S. G., & Penner, J. L.  2013).  

Genellikle NHSD (National Health Service Direct) olarak bilinen NHS 

24 saat hemşire tarafından yönetilen telefon tabanlı sağlık tavsiye ve bilgi 

yardım hattı İngiltere'de 1998'de (Sağlık Bakanlığı 1997) ve Galler'de 2000'de 

açıldı (Gregory P. & Kennedy R. 1999). 

Telehemşirelik, genel uygulamada ve toplum hemşireliğinde bir ön 

yöntemle araştırılmıştır. Muhakeme sürecinin merkezi, hem kişinin hem de 

patolojinin görselleştirildiği "resim oluşturma" dır (Edwards 1998). Bunu 

yapmak için, hemşireler, örneğin bir kızarıklık veya bir ağrı düzeyi gibi belirli 

sorular sorarak fiziksel belirti ve semptomların varlığını ortaya çıkarırlar, 

ancak aynı zamanda hastanın kendisi ve çevresi olarak bir resmini 

oluşturmaya çalışırlar. Hemşire, sağlanan bilginin kalitesine ve doğruluğuna 

bağlıdır, bu da arayanın bilgileri hemşirenin bakıcının durumunu anlamasına 

ve görselleştirmesine olanak tanıyacak şekilde vermesini gerektirir (Snooks, 

vd., 2008). 

SONUÇ 

Çoğu zaman, telehemşirelik, teletıp ve tele-sağlık ile benzer kavramlar 

olarak gruplandırılır. Telehemşirelik, hastaya takip randevusu için bir sağlık 

uzmanına danışmasını hatırlatmaktan veya hastanın acil servis ziyaretinin 

gerekli olup olmadığına karar vermesine yardımcı olmaktan çok daha 

fazlasıdır. Telehemşireliği gerçekten uygulamak için, hemşire değerlendirme, 

planlama, uygulama ve değerlendirme sırasında hemşirelik sürecini takip 

etmelidir (Martich D., 2017). 

Telehemşirelikte, triyaj ve danışmanlık hizmetleri hem ulusal hem de 

uluslararası düzeyde yaygınlaşmaktadır. Tele-sağlık kapsamında, tele 

hemşirelik triyajının birincil rolü, hastaları bakım düzeylerine uygun şekilde 
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yönlendirmek, böylece sağlık bakım maliyetlerini düşürmek ve kaynakların 

uygun şekilde kullanılmasını sağlamaktır (Gidora, H., Borycki, E. M., & 

Kushniruk, A. W. 2019). 

Günümüzde tele sağlık kapsamında, tele hemşirelik müdahaleleri, 

sağlık profesyonellerinden olan hemşirelerle iletişime, hastanın şikayetleri ve 

hastalığıyla ilgili yan etkilerin ele alınmasına, terapötik uyum için desteğe, 

uygun ve hızlı davranmaya imkan sağladığı için sağlığın teşviki ve 

geliştirilmesinde önemli bir kaynaktır. 
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BÖLÜM 3 

TÜRKİYE’DE SAĞLIK BAKANLIĞI’NIN TELE SAĞLIK  

UYGULAMALARI 
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 GİRİŞ 

İlk kez 2007 yılında, Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Dönüşüm Programı 

(SDP) içinde, Türkiye’de teletıp uygulamalarına yönelik temel çalışmalara 

başlanmıştır. Bu program ile, tüm ülke kapsamında, bireylerin sağlıklarıyla 

ilgili bilgilerin, verilerin toplanması, sağlık hizmetlerinin daha etkin 

uygulanması, sağlıkla ilgili problemlere yönelik gerekli ve yeterli önlemlerin 

alınması, sağlık kayıtlarının elektronik ortamda yer alması, depolanması, 

erişime açılması, gerektiğinde paylaşılması hedeflenmiştir (Korkmaz ve 

Hoşman, 2018).  

Sağlık için dönüşümle ilgili programda hedeflerden önemli olanı insana 

odaklanan hizmetlerin sunulmasıdır. Bunun uygulanabilmesinde sağlıkla ilgili 

bakıma yönelik hizmetlerin ileri düzeyde kaliteli olması amaçlanmıştır. İleri 

düzeyde kaliteli hizmetlerin sunulabilmesinde sağlıkla ilgili veri bilgi 

sistemlerine gereksinim olmuştur. Bu amaçla sağlıkla ilgili bilgi sistemlerini 

oluşturmak üzere Türkiye Sağlık Bilgi Sistemi (TSBS) kurulmasına 

başlanmıştır. TSBS Türkiye’de Ulusal Sağlık Sistemi için önemlidir. TSBS 

çalışmalarında Türkiye çapında halkın erişimini sağlamak, sağlık 

hizmetlerinin sunulmasında etkinliği yükseltmek, vatandaşların sağlık 

durumlarını ilgilendiren verileri toplamak hedeflenmiştir. Ayrıca bu sistem ile 

elektronik sağlıkla ilgili kayıtlar oluşturma, saklama, paylaşma, kolaylıkla 

erişimi sağlama, kaliteli, verimli hizmet sunma  ile sağlıkla ilgili tehditler için 

acil önlemler alma hedeflenmiştir (Korkmaz & Hoşman, 2018).  

Türkiye’de, teletıp hakkında 2015 yılında “Tele Sağlık Servisi 

Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönerge” yürürlüğe girmiştir. Bu 

yönergede, Türk Arama Kurtarma Bölgesi içinde yer alan, hareket halinde 

seyreden hem deniz hem hava araçlarından, sağlık durumlarıyla ile ilgili 

yardım isteğinde bulunmaları halinde, sağlık hizmetlerinin, uzaktan tıbbi 

danışmanlık şeklinde yapılmasını sağlayacak, sağlık hizmetleri ile ilgili 

faaliyetlerde bulunmak amaçlanmıştır. Aynı yıl (2015), Sağlık Bakanlığı 

tarafından bir genelge yayınlanmıştır. Bu genelge ile “Tele-tıp ve Tele-

radyoloji Sistemi, e-Nabız” sistemi başlatılmıştır (Çapacı, M., & Özkaya, S., 

2020).  

Türkiye’de sunulan  sağlıkla ilgili bilgi sistemleri, Dijital Hastane 

Çalışmaları (Healthcare Information and Management Systems 

Society/HIMSS: Sağlık Bilgi ve Yönetim Sistemleri)’nın yanısıra e-Nabız 

(Kişisel Sağlık Sistemi), e-Rapor sistemi, Teletıp/ Teleradyoloji sistemi, 

Engelsiz Sağlık İletişim Merkezi (ESİM) ve Karar Destek Sistemi (KDS) 

projelerini içerir (https://himsseurasia.com/saglik-bakanligi-yenilikci-

projeleri-ile-hizmeti-milyonlarin-ayagina-goturuyor/ Erişim tarihi:07.09.2021) 

https://himsseurasia.com/saglik-bakanligi-yenilikci-projeleri-ile-hizmeti-milyonlarin-ayagina-goturuyor/
https://himsseurasia.com/saglik-bakanligi-yenilikci-projeleri-ile-hizmeti-milyonlarin-ayagina-goturuyor/
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Resim 6: Türkiye’de telesağlık kapsamında verilen hizmetler 

(https://medikritik.com/saglik-bakanligi/saglik-bilisim-dunyasinin-liderleri-

istanbulda-bulusuyor  Erişim tarihi 23.11.2022) 
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1. Türkiye’de e-Nabız Sistemi 

2015 yılında, uygulamaya açılan, o zamandan itibaren, bireylerin, kan , 

idrar ve diğer laboratuvar tetkikleri, Manyetik Rezonans Görüntüleme 

(MRG), Bilgisayarlı Tomografi (BT), Akciğer Grafisi gibi birçok radyoloji 

görüntü sonuçları, kendilerine verilen ilaç reçeteleri, hastalıklarının neler 

olduğu, hastalık tanıları, sağlık raporları, rapor bitiş tarihleri, hastane ziyaret 

zamanları, alerjilerinin olup olmadığıyla ilgili bilgi,  acil durum  notları, 

yaptırmış olduğu aşıların bilgisi yer almaktadır. Bu bilgiler, anne ve babaların 

e-nabız sayfasında, çocukları için de geçerlidir. Yani anne ve babalar, 

istedikleri zaman, çocukları hakkında yukarıda sayılan bilgilere ulaşabilirler.  

E- nabız sistemi online ulaşılan bir sistem olup, sağlık kayıtlarına 

haftanın her günü, her saat (24 saat) ulaşılabilir. 

İstenildiği takdirde vatandaşlar sistemde yetki vererek bilgilerini 

doktorların paylaşımına sunabilirler. Bu paylaşımları gören hekimler uygun 

gördüğü takdirde yeni tetkik istemine gerek duymayabilir. Bu da hem zaman  

açısından hem de hasta ve sağlık hizmet sunumu azalması ekonomik açıdan  

avantaj sağlamaktadır. Ayrıca, gereksiz tetkik istemlerinin azalması sağlık 

hizmetlerine başvuran diğer hastaların özellikle MRG, BT gibi radyolojik 

görüntüleme tetkikleri için sıra beklemesini  azaltarak da olumlu katkı 

vermektedir. 

Sistemde, en yakın hastane ve nöbetçi eczane bilgilerine de 

ulaşılmaktadır. Boy, kilo, vücut kitle endeksi hesaplama, kalp krizi riski 

hesaplama, ilaç hatırlatmalarım gibi  bilgiler de istenildiğinde 

eklenebilmektedir. Ayrıca e- nabız sisteminde vatandaşlar istediklerinde, 

kemik iliği ve kan bağışı, organ bağışında bulunabilmektedirler  (e-

nabız.gov.tr Erişim tarihi 09.11.2022).  

E-Nabız sisteminde bireyler kullandıkları akıllı cihazdan ölçtükleri 

tansiyon ve nabız değerlerini, kan şekeri sonucunu, yürüdüğü adımların 

sayısını kendi sağlık profiline aktarabilirler. Önceki zamanlarda ölçtükleri 

verileri şimdiki verilerle karşılaştırabilmektedirler.  
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Resim 7: e-nabız sistemi içinde yer alan bilgiler 

(https://www.yenisafak.com/hayat/e-nabiz-nedir-ve-nasil-kullanilir-2776372 

Erişim tarihi 21.11.2022) 

Kamu, özel ya da üniversite hastanesi farkı olmaksızın tüm sağlık 

kuruluşlarının bilgi sistemlerinin entegre olarak gerçek zamanlı veri 

gönderebildiği sistem, vatandaşların kişisel sağlık kayıtlarına hem 

kendilerinin hem de izin vermeleri durumunda hekiminin ya da yakınlarının 

erişebileceği bir platform olarak hizmet vermektedir. 

Covid 19 pandemisinin etkilediği  ve  devam  ettiği süreçte    e-nabız 

sistemini kullanan kullanıcı sayısı da hızla artmıştır. Haziran 2021 itibariyle e-

nabız kullanıcı  sayısı  25  milyona  ulaşmıştır.  Özetlemek gerekirse 2021 yılı 

verilerine  göre  Türkiye’de,  her  4  kişiden biri aktif   e-nabız  kullanmaktadır 

(https://sbsgm.saglik.gov.tr/TR,73567/her-4-kisiden-biri-e-nabiz-kullaniyor. 

html Erişim tarihi 07.09.2021). 

https://sbsgm.saglik.gov.tr/TR,73567/her-4-kisiden-biri-e-nabiz-kullaniyor
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Türkiye’de sağlıkla ilgili kayıtların yer aldığı e-nabız sisteminde 

bireyler başvurdukları sağlık merkezinde aldıkları hizmet ve  sağlıklarıyla 

ilgili kayıtları görebilmektedirler. Bireylerin sağlık okuryazarlık oranının 

artmasının yanısıra sunulan sağlık hizmetlerine katılımı, sağlık hizmetlerinin 

sürdürülebilir olması bu sistemin amaçlarındandır. Ayrıca e-nabız sistemiyle 

toplumdaki bireylerin sağlık kayıtlarıyla ilgili veriler analiz edilmektedir.  Bu 

verilerin analizi sonucu toplumun sağlığını ilgilendiren kararlar alınması ve 

sağlıkla ilgili politika oluşturulması için ‘‘Karar Destek Sistemi’’ raporları 

hazırlanmaktadır. Bu raporlar sağlık ile ilgili politikaların belirlenmesinde 

önemli rol oynamaktadır (Ülgü ve Gökçay’dan aktaran, Yeşiltaş, 2018).  

 

Şekil 5: Kamudan vatandaşa verilen bazı hizmetler 

Birleşmiş Milletler (BM) ile Dünya Bilgi Toplumu İnisiyatifi ile ilgili 

çeşitli projelerin yer aldığı bir yarışmaya Türkiye’nin de yer aldığı 178 ülke 

400 proje ile katılmıştır. Türkiye e-Nabız sistemi ile yarışmaya katılmış ve 

2016 Dünya Zirve Ödülleri (WSA-World Summit Award)’nde “En İyi Sağlık 

Uygulaması” seçilmiştir. (https://himsseurasia.com/saglik-bakanligi-yenilikci-

projeleri-ile-hizmeti-milyonlarin-ayagina-goturuyor/ Erişim tarihi 26.11.2022) 

13., 14., 15. eTürkiye (eTR) Ödülleri Töreni’nde “Kamudan Vatandaşa 

En İyi Uygulama Ödülü”ne layık görülen e-Nabız Sistemine üst üste üç defa 

“En İyi Gelişim Gösteren Proje Ödülü” verilmiştir. 

(https://www.saglik.gov.tr/TR,84080/saglik-bakanligina-iki-odul-birden.html 

Erişim tarihi 07.12.2022). 

Kamu Kuruluşları başlığı altındaki “Kamudan Vatandaşa eHizmetler” 

kategorisinde, Sağlık Bakanlığı geçen yıl e-Nabız Sistemi ile aldığı ödülü bu 

yıl Engelsiz Sağlık İletişim Merkezi Projesi ile almaya hak kazanmıştır. 

 

E-Nabız Sistemi
Engelsiz Sağlık İletişim 

Merkezi (ESİM)

Hayat Eve Sığar Engelsiz 112 Projesi

Kamudan vatandaşa 

e-hizmetler

https://himsseurasia.com/saglik-bakanligi-yenilikci-projeleri-ile-hizmeti-milyonlarin-ayagina-goturuyor/
https://himsseurasia.com/saglik-bakanligi-yenilikci-projeleri-ile-hizmeti-milyonlarin-ayagina-goturuyor/
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2. Dr. e-Nabız Sistemi (Görüntülü Görüşme e- Nabız) 

Bu uygulama ile, hastanın hizmet almak istediği hastane/Aile sağlığı 

merkezinden istediği alandan bir hekimden sistem üzerinde randevu alarak 

çevrim içi görüntülü olarak görüşmesi amaçlanmaktadır. Hastanın 

randevusunu oluşturmasını takiben randevunun olduğu zamandan 60 dakika 

öncesinde hastaya cep telefonu numarasına kısa hatırlatma mesajı (SMS) 

şeklinde bir bağlantı linki gönderilmektedir. Hasta bu linke tıklayarak 

hastanedeki hekimle veya aile hekimiyle internet sayesinde akıllı telefonla, 

bilgisayarla veya tablet üzerinden  görüntülü görüşmeye başlamış olmaktadır. 

Doktor, normalde hastanede veya herhangi bir sağlık kuruluşunda hastayı 

muayene ederken sordukları soruları görüntülü uygulamayla da 

sorabilmektedir. Aynı zamanda gerek gördüğünde hastaya ilaç 

yazabilmektedir. Hastaya doktor tarafından yazılan ilaç reçetesi hastanın cep 

telefonuna SMS şeklinde gönderilmektedir. E-Nabız sisteminde de reçete 

edilen ilaçlar görünebilmektedir. Hasta veya yakınları E-Nabız uygulaması ile 

reçete edilen ilaçları ve doktorun hasta hakkındaki  görüşlerini 

görebilmektedir (https://sbsgm.saglik.gov.tr/TR-81259/dr-e-nabiz-tum-

turkiyede.html Erişim tarihi: 07.09.2021). 

 

Resim 8: Dr. E-Nabız uygulamasında gönderilen örnek bir SMS içeriği 

(https://dr.enabiz.gov.tr/files/dr-enabiz-sistem-kullanim-klavuzu.pdf Erişim 

Tarihi 09.11.2022) 

Hasta bugünkü randevuları yazan kısımda doktoruyla 

görüşebilmektedir. Sisteme girdiğinde doktorla görüşme süresi iki saat olarak 

belirlenmiştir. Hastanın randevu saati ve iki saat sonrası içinde görüşmesi 

beklenmektedir. İki saatlik süre içinde hasta görüşmeye katılmadığında bu 

şansını kaybetmiş olmaktadır. Çünkü görüşme katılımını sağlayan buton artık 

aktif olmamaktadır (https://dr.enabiz.gov.tr/files/dr-enabiz-sistem-kullanim-

klavuzu.pdf Erişim tarihi 19.11.2022) 

Hasta e-devlet uygulaması ile de doktoruyla görüşme sağlayabilir. 

İnternet ile e-devlet uygulamasını açtığında randevularıyla ilgili bilgililer 

çıkmaktadır. Bu randevular ‘’Bugünkü, tamamlanan ve geçmiş randevular’’ 

şeklindedir (Resim 9).  

https://dr.enabiz.gov.tr/files/dr-enabiz-sistem-kullanim-klavuzu.pdf%20Erişim%20Tarihi%2009.11.2022
https://dr.enabiz.gov.tr/files/dr-enabiz-sistem-kullanim-klavuzu.pdf%20Erişim%20Tarihi%2009.11.2022
https://dr.enabiz.gov.tr/files/dr-enabiz-sistem-kullanim-klavuzu.pdf
https://dr.enabiz.gov.tr/files/dr-enabiz-sistem-kullanim-klavuzu.pdf
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Resim 9: E-devlet uygulaması ile hasta ve doktor görüşme randevuları  

(https://dr.enabiz.gov.tr/files/dr-enabiz-sistem-kullanim-klavuzu.pdf  Erişim 

tarihi 19.11.2022) 

Tüm dünya için sağlık tehdidi oluşturan korona virüs hastalığı ile 

mücadele sürüyor. Ülkemizde de evde izolasyonda olan pozitif ve temaslı 

vatandaşlar için sokağa çıkma yasağı bulunuyor. Durum böyle olunca bu 

vatandaşların sağlığının takibi için yeni projeler gündeme geldi. Periyodik 

olarak aile hekimleri tarafından aranan hastalar için artık hekimlerle çevrimiçi 

görüntülü görüşme imkânı getirildi. 

3.Engelsiz Sağlık İletişim Merkezi (ESİM) 

İşitme engelli bireyler için hazırlanmış olan sistem uygulaması akıllı 

cep telefonlarında ücret ödenmeden indirilebilmektedir. İşaret dili 

kullanılarak, işitme engellilerin iletişim problemini kaldıran sistem haftanın 7 

günü ve günün 24 saatinde kesintisiz hizmet veren bir uygulamadır. 

Görüntülü desteğin sağlandığı bu uygulamadaki  özelliklerin sayesinde engelli 

birey tek tuşla 112 Acil Servisine hemen ulaşabilir, işaret dili ile canlı 
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görüntülü konuşma yapabilir, GPS kullanarak konum ve olay yeri fotoğrafı 

gönderebilirler (https://denizliism.saglik.gov.tr/TR,81767/engelsiz-saglik-

iletisim-merkezi-esim-uygulamasi.html Erişim tarihi 08.12.2022). 

 

Resim 10: ESİM uygulaması nasıl kurulur?  
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(https://denizliism.saglik.gov.tr/TR,81767/engelsiz-saglik-iletisim-

merkezi-esim-uygulamasi.html Erişim tarihi 08.12.2022) 

İnternet ağı olmasa bile SMS ile ESİM ile iletişime geçilebilir. SMS 

için engelli bireyden ücret alınmayıp, SMS ücreti bakanlıkça ödenmektedir. 

Engelli birey ihtiyacı olduğu zamanlarda ‘‘112 Acil Çağrı Merkezi’’ arayarak, 

çağrı merkezindeki sağlık personeliyle birebir görüşerek, ‘‘Merkezi Hekim 

Randevu Sistemi’’ için randevu isteğinde bulanabilir. 

(https://denizliism.saglik.gov.tr/TR,81767/engelsiz-saglik-iletisim-merkezi-

esim-uygulamasi.html Erişim tarihi 08.12.2022). 

ESİM uygulaması 2016 yılında 14.eTürkiye Ödül Töreni’nde 

“Kamudan Vatandaşa En İyi Uygulama’’ ödülü kazanmıştır 

(https://sbsgm.saglik.gov.tr/TR,21530/14-etr-odulleri--e-nabiz.html Erişim 

tarihi 08.12.2022); 2018 yılında da 18:“Bilişim Teknolojilerinde Evrensel 

Tasarım (BİLTEVT)” Uluslararası Engelsiz Bilişim 2018 Kongresi’nde Kamu 

Hizmet Ödülü almıştır (https://sbsgm.saglik.gov.tr/TR,21125/basari-

hikayeleri.html Erişim tarihi 08ç12.2022). 

  4. Engelsiz 112 Projesi 

Engelsiz 112 projesiyle ‘‘İşitme engelli’’ ve ‘‘Dil-konuşma engelli’’ 

bireylerin acil yardıma yönelik hizmetlerinden  daha çabuk ve rahatlıkla 

faydalanabilmeleri için geliştirilmiştir. ‘‘İşitme engelli’’ ve ‘‘Dil-konuşma 

engelli’’ bireyler için veri tabanı oluşturulması amaçlanmıştır.‘‘112 Acil 

Çağrı Merkezi’’ arandığında sisteme kayıtlı engelli bireylerden gelen 

aramalarda sistemin çağrıda bulunan kişiyi tanıması ve görevli personeli 

uyarması  beklenir (https://www.112.gov.tr/engelsiz-112-projesi Erişim tarihi 

07.12.2022). 

 

Resim 11: Engelsiz 112 projesi 

(https://www.112.gov.tr/nigde/engelsiz-112-projesi2 Erişim tarihi 07.12.2022) 

https://denizliism.saglik.gov.tr/TR,81767/engelsiz-saglik-iletisim-merkezi-esim-uygulamasi.html%20Erişim%20tarihi%2008.12.2022
https://denizliism.saglik.gov.tr/TR,81767/engelsiz-saglik-iletisim-merkezi-esim-uygulamasi.html%20Erişim%20tarihi%2008.12.2022
https://denizliism.saglik.gov.tr/TR,81767/engelsiz-saglik-iletisim-merkezi-esim-uygulamasi.html%20Erişim%20tarihi%2008.12.2022
https://denizliism.saglik.gov.tr/TR,81767/engelsiz-saglik-iletisim-merkezi-esim-uygulamasi.html%20Erişim%20tarihi%2008.12.2022
https://sbsgm.saglik.gov.tr/TR,21530/14-etr-odulleri--e-nabiz.html%20Erişim%20tarihi%2008.12.2022
https://sbsgm.saglik.gov.tr/TR,21530/14-etr-odulleri--e-nabiz.html%20Erişim%20tarihi%2008.12.2022
https://sbsgm.saglik.gov.tr/TR,21125/basari-hikayeleri.html
https://sbsgm.saglik.gov.tr/TR,21125/basari-hikayeleri.html
https://www.112.gov.tr/engelsiz-112-projesi%20Erişim%20tarihi%2007.12.2022
https://www.112.gov.tr/engelsiz-112-projesi%20Erişim%20tarihi%2007.12.2022
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Engelsiz 112 projesi ile engelli bireylerin istenildiği takdirde acil 

zamanlarda sağlık hizmetlerine çabuk ulaşması için hazırlanmıştır. İşaret 

dilini kullanabilen görevli sağlık personelleri çağrıyı  karşılayıp, engelli 

bireylerin gereksinimini belirler; duruma göre gerekli kurumlara bilgi 

sağlarlar. Sağlık ekibi olayın olduğu yere sevk edilerek hızlı şekilde hizmet 

sunumu başlatılır (https://www.112.gov.tr/engelsiz-112-projesi Erişim tarihi 

07.12.2022).  

Bu uygulama telefon veya tablete indirilerek kullanılabilir. Bu şekilde  

engelli bireyler 112 Acil Çağrı Merkezi’ne hemen ulaşabilmekte ve isterlerse 

uygulamadan sağlıkla ilgili sorunlarını kaydedebilmektedirler. Ayrıca 

istendiği takdirde yakınlarının iletişim bilgilerini de uygulamada 

kaydedebilmektedirler. Bu durumda, acil çağrı durumlarında yakınlarının 

iletişim bilgileri de görülmektedir. Yakınlarının iletişim bilgilerinin 

uygulamada görülüyor olması bazı durumlarda hizmetlerin etkinliğini ve 

hızını arttırabilmektedir (https://www.112.gov.tr/engelsiz-112-projesi Erişim 

tarihi 07.12.2022).  

 

 

Resim 12: Engelsiz 112 projesi (https://www.112.gov.tr/engelsiz-112-

projesi Erişim tarihi 07.12.2022) 

5.Teleradyoloji Sistemi 

Teletıp uygulama sistemi içinde tüm yurttaki hastanelerdeki 

radyolojiyle ilgili bilgi sisteminde yer alan BT, MRG, ultrason, EKG, grafi 

çekimi gibi görüntülemeleri merkezi bir veri tabanında toplanmaktadır. 

Hastaların bireysel dosyaları vardır ve bu veriler bireysel dosyalarında yer 

almaktadır. Hastalarla birlikte doktorlar da internet erişimi olduğu takdirde 

mobil cihazlarında bu verilere direkt ulaşabilmektedirler. Ek olarak hekimler 

https://www.112.gov.tr/engelsiz-112-projesi
https://www.112.gov.tr/engelsiz-112-projesi
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radyolojik görüntüleri paylaşabilmekte; rapor yazabilmekte, gerektiğinde 

konsültasyon isteyebilmektedirler (https://himsseurasia.com/saglik-bakanligi-

yenilikci-projeleri-ile-hizmeti-milyonlarin-ayagina-goturuyor/ Erişim tarihi 

08.12.2022).  

Ülkemizde, Sağlık Bakanlığının, teleradyolojiyle ilgili bazı hedefleri 

vardır. Bu hedefleri şunlardır:  

Hastanelerin  radyoloji uzmanı hekimlerin iş yüklerinin göz önüne 

alınarak  dağılımını dengeleyerek hastalara verilecek raporların hızlanmasını 

amaçlamak, aynı zamanda tele konsültasyonu hızlandırmaktır 

Radyoloji uzmanlarının  gerektiğinde bazı vakalarını daha deneyimli 

başka uzman doktorlara sorarak tanıda yardımcı olunmasını istemektir.  

Ülke çapında, çekilmiş olan radyolojik görüntüleme raporlarının sürekli 

denetimini takip etmek ve hizmet kalite kontrolünü arttırmaktır. 

Sağlık hizmetlerinden faydalanmak için hastanelere başvurmuş 

bireylerin e-nabız yoluyla, kendilerinden istenen radyolojik tetkiklerin 

sonuçlarını görmelerini amaçlamaktadır. Hem hastalar hem doktorlar 

internetin olduğu her elektronik cihazda bu görüntülere ulaşabilmektedir. 

(Sungur C., 2020).  

Türkiye’deki hastanelerin 1032 tanesi bu sisteme kayıtlı olup, 

sistemdeki  hizmet alan bireylerin sayısı ise 50 milyondan fazladır. Sistemde 

108 milyon radyolojik görüntüleme yapıldığı belirlenmiştir 

(https://himsseurasia.com/saglik-bakanligi-yenilikci-projeleri-ile-hizmeti-

milyonlarin-ayagina-goturuyor/ Erişim tarihi:07.09.2021).  

6. Dijital Hastane Çalışmaları (Healthcare Information and 

Management Systems Society: HIMSS) 

Dünyanın genelindeki   hastanelerin   daha  uygun, güvenilir şekilde   

hizmet verebilmesi önemlidir. Bunun sağlanmasında bilgisayar gibi 

teknolojilerin   kullanılması   gereklidir. Hastanelerin daha uygun ve güvenilir 

hizmet vermesi için  küresel   ölçekte   metot, algoritma  hazırlayan  HIMSS,  

binlerce bireysel olmak üzere yüzlerce kurumsal, kurumsal  üyeye sahiptir.  

Dünya  genelinde  200'den fazla  ülkede faaliyet göstermektedir. HIMSS 

organizayonu, sağlıkta bilişim ile yönetimle ilgili durumları sağlıktaki 

sektörlerin faydası için çalışmayı amaç edinmiştir. Sağlıkla ilgili  paydaş  

üyelerden oluşur (Kılıç, T. 2016).  
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7. Elektronik Sağlık Kaydı Benimseme (Electronic Medical 

Record Adoption Model: EMRAM) 

Dijital hastane ölçüm aracı olan HIMSS EMRAM ismiyle anılan bu 

modelde, hastanelerdeki dijital süreçler değerlendirilir. Değerlendirme 

yaparken bazı kriterlere göre sınıflama yapılmaktadır. Bu sınıflandırmada 0 

(Sıfır)’dan 7’ye kadar bazı seviyeler vardır. Seviyeler 0’dan 7’ye doğru 

arttıkça hastanelerin dijital seviyedeki kalitesi de artmaktadır. 6. İle 7. 

Seviyedeki hastaneler yurtdışında da kabul gören akreditasyon belgesi almaya 

hak kazanmaktadır (https://dijitalhastane.saglik.gov.tr/TR,4859/emram-

nedir.html Erişim tarihi: 09.12.2022) 

 

Şekil 6: HIMSS EMRAM seviyeleri 

Seviye 7 

Seviye 6 

Seviye 5 

Seviye 4

Seviye 3 

Seviye2 

Seviye 1 

Seviye 0 

https://dijitalhastane.saglik.gov.tr/TR,4859/emram-nedir.html
https://dijitalhastane.saglik.gov.tr/TR,4859/emram-nedir.html
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Resim 13: Elektronik sağlık kaydı benimseme modeli kabilyetleri 

(https://dijitalhastane.saglik.gov.tr/Eklenti/40889,2021-himss-emram-calistay-

sunumu---dr-ilker-kosepdf.pdf?0  Erişim tarihi:09.12.2022) 

 

8. Karar Destek Sistemi (KDS) 

Hastane Bilgi Yönetim Sisitemi’nde kayıtlı hastaların verilerinin 

kaydedilerek hekim, hemşire, eczacı ve diğer sağlık personelinin hasta 

verilerine ulaşarak bilgi edinmesi, teşhis, tedavi yaklaşımları için yardımcı 

olan bilgi sunan bir hizmettir.  KDS’yle sağlıkta bakım hizmetleri daha  

kaliteli olmakta; sağlık personelinin hata yapma oranı düşmekte, özellikle  

hastayla ilgili istenmeyen durumlar önlenmektedir (www.panates.com/karar-

destek-sistemi.html#:~:text= Erişim tarihi 09.12.2022) 

https://dijitalhastane.saglik.gov.tr/Eklenti/40889,2021-himss-emram-calistay-sunumu---dr-ilker-kosepdf.pdf?0%20
https://dijitalhastane.saglik.gov.tr/Eklenti/40889,2021-himss-emram-calistay-sunumu---dr-ilker-kosepdf.pdf?0%20
http://www.panates.com/karar-destek-sistemi.html#:~:text=
http://www.panates.com/karar-destek-sistemi.html#:~:text=
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 Şekil 7: KDS için HBYS’de hastayla ilgili kayıt edilen bazı veriler 

 

9. SONUÇ 

Türkiye’de genellikle tele sağlık uygulamaları kişisel hekim çabaları ile 

gerçekleştirilmektedir. Farklı olarak Kocaeli Üniversitesi’nde tıp fakültesi aile 

hekimliği, gastroenteroloji, genel cerrahi ile psikiyatri  alanlarıyla ilgili -

İnternet Polikliniği- uygulaması başlatılmıştır. Ayrıca Sosyal Güvenlik 

Kurumu (SGK) poliklinikteki hizmetlerle ilgili fatura oluşturmaya başlamıştır. 

Fakat sağlıkla ilgili bu alanda verilen hizmet karşılığı oluşturulan 

faturalandırmada, kontrollerin nasıl sağlanacağı konusunda henüz bir netlik 

sağlanmamıştır. Bununla ilgili bir uygulama çizelgesi de oluşturulmamıştır 

(Dilbaz, B., Kaplanoğlu, M., & Kaplanoğlu, D. K.,  2020). 

Boy, kilo 

Tedavi 
planı

Alerji 
durumu

Fiziksel 
muayene 
bilgileri

Laboratuvar 
sonuçları

Radyolojik 
tetkik 

sonuçları

Kronik 
hastalık 
bilgisi

Tansiyon, 
ateş, nabız 
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Türkiye’de tele sağlık uygulamaları birçok ülkeye göre henüz yeni 

sayılır. Tele sağlık uygulamalarının, hemşirelik uygulamalarının kalitesini 

arttıracağı düşünülmekte olup ancak bazı sorunların da dikkatlice ele alınması 

gerekir. Bunlar, hastaların iletişim verilerinin kaydedilmesi, bilgilerinin 

depolanması, yasal olması için resmi prosedürlerin olması, denetimi, etik 

sorunların olması gibi olabilir (Şenyüz, K. Y.ve Şentürk S., 2017). 
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BÖLÜM 4 

TELEHEMŞİRELİK’E BAKIŞ 
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GİRİŞ 

Tele sağlık sistemleri, sağlık ile ilgili artan ihtiyaçları karşılamak için 

geliştirilmiştir. Teletıp, teşhis, tedavi, hastalık önleme, sürekli eğitim, 

araştırma ve eğitim hakkında değerli bilgi alışverişi ve aynı zamanda 

toplumun sağlık hizmetlerini yükseltmek için, bilgi ve iletişim teknolojisini 

kullanan uzaktan sağlık hizmetleridir (Asimakopoulou E., 2020). 

Hemşireler en büyük sağlık profesyonelleri grubunu temsil eder ve 

sağlık hizmetlerindeki rolleri çeşitlidir. İşgücündeki hemşire eksikliği ve artan 

bakım talebi, dünya çapında sağlık sistemlerini zorlamaya devam ediyor. Tele 

sağlık, sağlık hizmetlerinin sunulması için potansiyel bir alternatif yöntem 

olarak tanımlanmıştır. Hemşireler tarafından tele sağlık kullanımının 

verimlilik artışı ve uygun maliyetli sağlık hizmeti sunumu ile sonuçlandığına 

dair kanıtlar ortaya çıkmaktadır. Artan kanıtlara rağmen, hemşirelik 

uygulamalarında tele sağlık kullanımı hala çok sınırlıdır. Tele sağlıkta 

sistematik eğitim programlarının eksikliği ve organizasyonel değişime ilişkin 

esnekliğin olmaması, hemşireler için tele sağlığın benimsenmesinin önündeki 

önemli engeller olmaya devam etmektedir (Edirippulige, S. 2010).  

Telehemşirelik, hasta ile hemşire arasında veya herhangi bir hemşirelik 

alanında, fiziksel bir mesafe durumu olduğunda (uzaklık söz konusu 

olduğunda), bakımı geliştirmek için yeni teknoloji uygulamaları kullanan 

hemşirelik hizmetlerini ifade eder (Asimakopoulou E., 2020). 

Tele hemşirelik, 1974'e kadar hastanın durumunu tartışmak için 

hemşireler ve hastalar arasındaki telefon görüşmeleriyle başladı. 

Telehemşirelik programında çalışan hemşirelerin % 80'inin hastalarıyla 

telekomünikasyon yoluyla tanışabildikleri bildirilmiştir. Bir sonraki büyük 

çalışma, 2000 yılında teletıp genişletmeye adanmış bir Pazar/market 

araştırması ve iş geliştirme firması olan Itelehealth'in kurucusu Loretta 

Schlachta-Fairchild tarafından gerçekleştirilmiştir (Schlachta-Fairchild, L., 

Elfrink, V., & Deickman, A. 2008; Kamei, T., Yamamoto, Y., Kanamori, T., 

Nakayama, Y., & Porter, S. E. 2018). Bu çalışma, iş memnuniyeti, stres ve rol 

çatışması üzerine odaklanmıştır. Bu web tabanlı ulusal telehemşirelik anketi, 

1996'dan bu yana Amerika Birleşik Devletleri'nde aktif olan tele hemşire 

sayısında yüzde 600 artış olduğunu saptamıştır. Ayrıca, aktif tele hemşirelerin 

yüzde 26'sının ileri hemşirelik eğitimi alan hemşireler olduğunu, yani bir 

hemşirelik uzmanlığında yüksek lisans veya doktora derecelerine sahip 

olduklarını ve birinci basamak sağlık hizmeti sağlayanlar olarak hareket 

edebileceklerini belirlemiştir (Kamei, T., Yamamoto, Y., Kanamori, T., 

Nakayama, Y., & Porter, S. E. 2018). 
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1. Telehemşirelik Uygulamasının Yararları 

Hemşirelerin tele-sağlıktaki iyileştirmelerin sonuçları ve hemşirelik 

rolleri üzerindeki potansiyel etkisine ilişkin endişelerine rağmen, güvenilir ve 

esnek teknoloji, kabulün önündeki engellerin aşılmasına yardımcı olmuştur. 

Uzaktan hemşirelik yoluyla hemşireler, yenilikçi bir şekilde izleme, eğitim, 

takip, uzaktan veri toplama ve müdahaleler, ağrı yönetimi, aile desteği ve 

multidisipliner bakım yoluyla uzaktan hemşirelik bakımı sağlar (Bashir, A., & 

Bastola, D. R. 2018). 

Tele hemşirenin arayan ile iletişiminde uyum, ilerleme sağlamak için 

önemlidir. Arayan kişi aramayı başlatır ve yanıtlayan tele-hemşirenin kendi 

kendine bakım tavsiyesi yoluyla bir halk sağlığı mesajı iletme sorumluluğu 

vardır. Çatışma yaratmaktan kaçınmak için tele-hemşireler, tele-hemşirelerin 

ve politikacıların hedeflerinin yanı sıra arayan kişinin sonucunu ve 

memnuniyetini optimize etmek için yüksek düzeyde yeterliliğe ihtiyaç duyar. 

(Kaminsky, E., Rosenqvist, U., & Holmström, I., 2009). 

“Telehemşirelik, hastaların sağlık bakım hizmetleri maliyetlerinin 

azaltılmasında, poliklinik ve acil servis ziyaretlerinin sayısının azaltılmasında, 

hastanede kalış sürelerinin kısaltılmasında, sağlıkla ilgili yaşam kalitesinin 

artırılmasında ve bakım maliyetlerinin düşürülmesinde etkilidir” (Kamei, T. 

2013). 

Tele hemşirelik, hastaneden taburcu olduktan sonra veya ameliyattan 

sonra iyileşirken bir hastaya nezaket çağrısı olarak başvurmaktan çok daha 

fazlasıdır. Etkili tele-hemşirelik, öğrenilen Değerlendirme ve fizik muayene 

becerilerini ayarlayabilmeyi ve bu becerileri hastanın fiziksel olarak mevcut 

olmadığı bir ortama uygulayabilmeyi içerir (Martich D., 2017). 

Hemşireler tarafından telefonla yapılan değerlendirmelerin sonuçları 

da değişkendir (O’Cathain A., Webber E., Nicholl J., Munro J. & Knowles E. 

2003; O’Cathain A., Nicholl J., Sampson F., Walters S., McDonnell A.& 

Munro J. 2004). 
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Şekil 8: Tele Hemşireliğin Hemşireler İçin Avantajları (Rawat G., 2018) 

Tele hemşirelik uygulamasında birçok fayda eklenebilir. Ev veya ofis 

ziyaretlerine etkili ve zaman açısından verimli bir alternatiftir, bu nedenle 

hastalar, düzenli klinik saatlerinden sonra gerekli tıbbi müdahaleyi almak için 

evden çıkmak zorunda kalmazlar. (Onubogu, U. D., & Earp, J. K., 2013). 

Telefon ile hizmet verilmesiyle, hastaların yakınmaları kontrol altına 

alınabilmekte, tedavi ve bakımlarıyla ilgili sorumluluk alma yetenekleri 

yükseltilmekte, günlük yaşamdaki rollerine geri dönmelerine yardımcı 

olunabilmekte ve doğru zamanda sağlık kuruluşuna sevkine karar 

verilebilmektedir (Han ve ark.,  2010). 

Uzaktan hemşireliğin en büyük faydalarından biri, hemşire ve hasta 

arasında veri aktarımının sağlanmasıdır. Bir hasta kendiyle ilgili verilerini 

görebildiğinde, hastalığını veya durumunu daha iyi anlamaya başlar; bu da 

bireyin hastalık yönetiminin daha iyi olmasına olanak tanır ve hastanın 

hastanelere ve diğer bakım hizmetlerine bağımlılığını azaltır. Telefon 

görüşmesi boyunca hemşireler, şikayetlerin uygun önceliğini, karmaşıklık 

düzeyini ve hastaya iletilen mevcut kaynakları belirlemek için hasta verilerini 

yorumlar ve onaylar. Tele hemşirelik süreci dinamik ve hedefe yöneliktir ve 

üç aşama tanımlanabilir: bilgi toplama (başlama, bilgi arama ve ikincil 

toplama); bilişsel işlem (belirleme, karar verme ve planlama); ve çıktı (elden 

çıkarma, destekleme, iş birliği yapma ve aramayı sonlandırma) (Greenberg 

M., 2009). 

Tele hemşirelik yoluyla, bu teknolojilerin ve iletişim sistemlerinin 

öğretim, araştırma ve bakım alanında kullanılmasıyla genel olarak hemşirelik 

ve sağlığın gelişimi hızlandırılabilir (Grady J.L., 2011). 

Veri paylaşımı

Esnek çalışma saatleri

İş doyumu

Hızlı yanıt alma

Beceri geliştirme fırsatı

Uygun maliyet 

Daha Az Seyahat
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Şekil 9: Tele Hemşireliğin Hastalar İçin Avantajları (Rawat G., 2018) 

Bu ileri teknoloji var olmasına rağmen, teletıp tıp alanında herkes 

tarafından benimsenmez. Teletıp kullanma konusundaki isteksizliğin 

nedenleri şunlar olabilir:  

• Bir hastalığı teşhis etmeden önce bir hastayı fiziksel muayene etmek 

istemek veya fiziksel olarak "dokunma" ihtiyacının olması;  

• Geleneksel tıbbi araçları (örneğin stetoskoplar, otoskoplar, 

oftalmoskoplar ve refleks değerlendirmeleri için kullanılan çekiçler 

gibi) kullanma ihtiyacının olması;  

• Teknolojik sınırlamalar nedeniyle yanlış tanı koyma korkusu 

• Tıbbi bakım sağlamak için teknolojiyi kullanmanın belki de en büyük 

isteksizliği veya korkusu, hekimin geliri üzerinde olumsuz etkisinin 

olabileceği düşüncesi olabilir (Martich D., 2017). 

Hemşireler ve etikçiler, uzaktan bakım veya tele-bakım 

uygulamasının klinik çalışmanın 'kalbini' çıkararak hasta bakımını 

zayıflatacağından endişe duymaktadırlar (Pols, J., 2010). 

Tele hemşirelik için iyi iletişim becerileri gereklidir ve hasta 

güvenliğini artırmaya yardımcı olur (Röing M, Rosenqvist U, Holmstrom IK 

2013; Snooks vd., 2008). 

Basit ve uygun olma

Uzaktan hizmet alma

Ekonomik

Bekleme sırası olmaması

Daha az seyahat

Hasta memnuniyeti

Yüksek kaliteli bakım ve kolay değerlendirilme
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Şekil 10 : Tele hemşireliğin avantajlarından bazıları 

Eğitimde, Amerika Birleşik Devletleri'nde Sanal Klinik Uygulamanın 

uygulanmasıyla ilgili bir çalışmada, telekonferans teknolojisi, hemşirelik 

öğrencilerinin kilometrelerce uzaktaki hastalar ve öğretmenlerle gerçek 

zamanlı etkileşimine izin vermek için kullanılmıştır. Çalışma, klinik 

deneyimlerin genişletilmesi ve eleştirel düşünme ve diyalog fırsatı yoluyla 

tatmin edici sonuçlar göstermiştir. Araştırma projesine katılan hastalar, sanal 

deneyimlerinden memnun kaldılar ve çoğunlukla geleneksel sağlık 

hizmetlerinden elde edilen bilgilerin bir tamamlayıcısı olarak gördüler (Grady 

J.L., 2011). 

2. Tele Hemşirelik Uygulamasının Dezavantajları  

Tele hemşireliğin en önemli eksikliği, hastanın hemşire tarafından 

bizzat muayene edilememesidir. Bu dezavantajdan dolayı hemşire hastayla 

ilgili yeterince duyusal veri toplayamamaktadır. Veri eksikliğinden 

kaynaklanan, eksik veya doğru olmayan tanılar olabilmektedir. Tanılar hatalı 

olduğunda hastaya uygulanacak uygulamalar da yanlış olabilmektedir. Yanlış 

uygulamaların yapılmasından dolayı hasta ve yakınları tarafından dava 

dosyaları açılabilmekte; bunlar da yasal problemlere neden olmaktadır. 

Telehemşirelik alanında net ve özlü iletişimin bu kadar kritik olmasının 

nedeni budur (Rawat G., 2018).  

Talimatların, eğitimin, yardım ve desteğin olmaması nedeniyle 

teknolojiyi kullanmada yaşanan zorluklar hem hemşireler hem de hastalar için 
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büyük bir sorun olabilir (Langarizadeh, M., Moghbeli, F., & Aliabadi, A. 

2017).  

Web tabanlı hastalık yönetimi girişimlerinin yaygınlaşmasıyla ilgili 

çeşitli zorluklar vardır. Bu tür girişimler, sağlık hizmeti sunucuları, vaka 

yöneticileri, sağlık planı çalışanları ve bakıcılar arasında etkin ve zamanında 

iletişimi sağlayacak ve ilgili tüm hizmetlerin koordinasyonunu sağlayacak bir 

altyapıya ihtiyaç duymaktadır (Demiris, G., 2004). 

Hemşirelerin tele hemşirelik yoluyla bakım kalitesine ulaşıldığı ve 

danışanlara iç huzuru sağlanmasını algıladıkları gösterilmektedir. Hemşireler 

tarafından en sık algılanan olumsuz sonuç, ekipman yetersizliği ve arıza gibi 

teknik alanlardaki sorunlar olduğu belirtilmektedir. Empatinin işlevsel 

kullanımı da algılanan bir zorluk olarak kabul edilmektedir (Bashir & Bastola, 

2018).  

Tele hemşirelik uygulamasının dezavantajları (Rawat G., 2018) 

• Hastayı görememek veya temas edememek 

• Etik ikilemler 

• Teknolojik zorluklar 

• Daha az insan teması 

• Güvenlik ve gizlilik endişeleri 

• Teknik yardıma ihtiyaç duyulması 

• Yüksek ekipman maliyeti 

• Bilgisayar ve internet kullanımında uygun bilgi ve eğitim eksikliği 

• Sohbeti yanlış yönetmek 

• Hasta güvenliği sorunları 

• Gecikmiş veya eksik bilgi 

• Yanlış anlaşılmış tavsiye 

 

Hemşireler telefonla yapılan işlere karşı kararsızlık hissedebilirler. 

Hemşirelerin bazıları gelişmiş memnuniyet düzeylerini ifade ederken, bazı 

hemşireler ise 'uygulamalı hemşirelik olarak algıladıkları şeylerin 

eksikliğinden endişe duyarlar ve bir çağrı merkezinde çalışmanın monoton 

olduğunu düşünebilirler (Knowles E., O’Cathain A., Morrell J., Munro J. & 

Nicholl JP. 2002). 

 

Tele sağlık uygulamaları içinde yer alan tele hemşirelikte, fiziksel 

muayene yöntemleriyle ilgili bazı güçlüklerle karşılaşılabilir. Örneğin, hasta 

bireyin görsel olarak izlenmesi yetersiz olabilir; ayrıca hemşirenin hizmet 

verdiği hasta bireye direkt temas edememesi (dokunamamak), koku duyusunu 

kullanamaması gibi sorunlar yüzünden telesağlık uygulamasının 
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kullanılmasında güçlük yaşanabilir (Roing M, Rosenqvist U, Holmstrom IK 

2013; Snooks vd., 2008). 

Teknolojik sorunlar hizmet sunumunu etkileyebilir. Bir konsültasyon 

sırasında hemşirenin kullandığı veya hasta tarafından kullanılan ekipman 

arızalanabilir ve yeniden planlanma gerekebilir. Hastalar, özellikle yaşlılar, 

gerekli teknolojiye erişemeyebilir veya onu nasıl kullanacaklarını 

bilemeyebilir.  https://nurseslabs.com/telenursing/ Erişim tarihi 05.12.2022 

Sigorta şirketleri tele sağlık hizmetleriyle ilgili kurallarını 

güncellemediği ve netleştirmediği için, bir hastanın sağlık sigortası tarafından 

yapılan ödemelerde sorunlarla karşılaşılabilinir 
https://nurseslabs.com/telenursing/ Erişim tarihi 05.12.2022 

3.  Yasal ve Etik Sorunlar  

Telesağlıktaki en önemli konulardan biri etik olabilir. Etik, uzun 

zamandır sağlığın temel kavramlarından biri olmuştur. Telesağlık geliştikçe, 

yeni etik ve yasal sorular ortaya çıkmaktadır. Normalde yaygın olmayan etik 

ikilemler tele sağlık ile gündeme gelmiştir. Şimdi nasıl davranmalıyım? 

sorusuna yanıt olarak etik sadece bilmek değil, uygulamak ile ilgili sorunları 

da beraberinde getirmektedir. Tele-uygulama etiğinin, hasta mahremiyetini 

koruma konusunda çoğunlukla sağlık profesyonellerinin duyarlılığına 

dayanmaktadır. Örneğin bir hastanın güvenliğini ve mahremiyetini sağlamak 

büyük bir sorun haline gelmiştir. Bu bilgiler elektronik olarak aktarıldığı için 

uygun güvenlik önlemleri alınmasını gerektirmektedir (Cohn, E. R., 2012).  

Uluslararası standartların eksikliği ve uzaktan hizmetlere uygulanabilir 

yasal hükümlerin yokluğu, günlük uygulamada telesağlığın etkili bir şekilde 

yayılmasının önündeki en büyük engellerden biri olarak tanımlanmıştır. 

(Brennan, D., ve ark., 2010). 
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Şekil 11: Tele sağlıkta yasal ve etik sorunlardan bazıları  (Rawat G., 

2018). 

 

Günümüzde hızla gelişen bilgi teknolojileri ile dijital verilerin 

gizliliğinin korunması çok hassas hale gelmiştir. Dijital ortamda dolaşan 

verilerin korunması için klinisyenlerin bireysel olarak özen göstermesi 

gerekmektedir. Ayrıca tele sağlık sistemlerinin etik ilkelere uygun olarak 

belirli özelliklere sahip olması önemlidir. Hasta verileri hastanın onayı ile 

kullanılmalıdır. Telesağlık uygulamalarının sağlık profesyonellerine, kolaylık 

sağladığı gibi maliyet ve zaman tasarrufu da sağladığı bilinen bir gerçektir. 

Ancak sağlık profesyonellerinin bu durumu kötüye kullanmamaları ve 

sistemleri etik ilkelere uygun kullanmaları gerekmektedir. Kişisel verilerin 

korunması, yazılım güvenliği ve hasta onayının telesağlık uygulamaları etiği 

için önemli üç parametredendir (Özden, F., & Lembarki, Y., 2020).  

Rızanın 
(Aydınlatılmış 

onam) 
doğrulanması 

Harcamaları 
karşılama 
sorunları

Kişilerin 
özerkliğini koruma

Kişilerin 
güvenliğinin 
sağlanması

Hatalı veya yanlış 
uygulamayı ve 
hastanın zarar 

görmesini önleme

Kişilerin gizliliğini 
koruma
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Tele sağlık uygulaması yapan hemşirelerin, uygulamanın tüm olağan 

yasal ve etik gerekliliklerini dikkate alması gerekir. Tele hemşirelik, bazı 

zorlukları beraberinde getirir. Örneğin, hasta bilgileri dijital olarak 

iletildiğinden ve saklandığından, hasta mahremiyetini ve mahremiyetini 

korumak için bilgisayar sisteminizde sıkı güvenlik önlemlerine ihtiyaç 

duyulmaktadır. Ayrıca, telefon veya video konsültasyonları boyunca hastanın 

mahremiyetinin korunması gerekmektedir (https://nurseslabs.com/telenursing/ 

Erişim tarihi 05.12.2022).  

Snooks ve ark., (2008) yaptıkları çalışmada tele hemşirelik uygulaması ile 

hemşirelerin yaşadığı zorluklar, stresler ve hemşirelik uygulamasının  

gelişimini ele almışlardır. Çalışmada hemşireler, çalışmalarıyla ilgili stres 

sorununu birkaç farklı açıdan gündeme getirmişlerdir. Ruh sağlığı sorunları 

olan kişiler tarafından yapılan çağrılar, aşağıdaki alıntıda örneklendiği gibi, 

sürekli olarak endişe kaynağı olarak algılanmıştır. Bir hemşire: "Bence akıl 

sağlığını ilgilendiren çok fazla çağrı alınmaktadır. Biliyorsunuz ...başa 

çıkamayacağınız durumlar olduğunda açıkça ne yapmanız gerektiğini 

bulamadığınız durumunda çok fazla şey söylemekten korkuyorsunuz." 

Çocuklar için yapılan çağrılar da kaygıya neden olarak gösterilmiştir. Örneğin 

Diğer bir hemşire: ‘Çocuklar kesinlikle bir endişeye neden olmaktadır. Çünkü 

sadece çocuğa bakım veren kişinin size söylediklerine güvenmek 

zorundasınız’. Çalışmada çalışan hemşire: ‘...açıklama , rıza (onay) alma ve 

çocuğu koruma gibi konular çok stresli olabilir'. Acil müdahale ihtiyacı olarak 

tanımlanan çağrılar da stresli olabilir. Bazı arayanları ikna etmek güç 

olabilmektedir. Onları paniğe kapılmadan onları ikna etmek için hemşirenin 

yeteneklerini kullanmaya çalışması gerekmektedir (Snocks ve ark., 2008). 

Hemşireler tarafından algılanan en sık görülen olumsuz sonuç, ekipman 

tutarsızlığı ve arıza da dahil olmak üzere teknik alanlardaki zorluklardı. 

Empatinin işlevsel kullanımı da algılanan bir zorluktu (Bashir & Bastola, 

2018). Bu nedenle, tele hemşirelikteki, hemşire ve hasta arasındaki terapötik 

ilişki belirsizdir ve daha fazla araştırma gerektirir (Jackson, 2020). 

Kaminsky, Rosenqvist ve Holmstrom (2009) İsveç’te tele hemşirelerle 

yaptıkları çalışmalarında beş kategori belirlediler:  

1) Arayanlara “değerlendirme, yönlendirme ve tavsiyelerde bulunma”,  

2) Sağlık durumlarını kontrol etmek için bir takip araması yoluyla 

arayanları desteklemek;  

3) Arayanları cesaretlendirerek ve öz bakımı başlatmadaki rollerini kabul 

ederek güçlendirin;  

4) Arayanlara açık öğretim ve dinleme yoluyla öğretmek;  

https://nurseslabs.com/telenursing/
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5) Bireysel kapasitelerini kullanarak “öğrenmeyi kolaylaştırmak”. Bu 

kategoriler, telehemşirelik hizmetlerinin kapsamını gösterir. 

4. Telefon Hemşireliği (Telephone Nursing): 

Telefon hemşireliğinde, hemşire ve hasta telefonla etkileşim kurar. Bu 

yaklaşım, çağdaş sağlık hizmeti sunumunda hayati bir rol oynar ve kısa 

kadrolu uygulayıcılar ve kurumlar için iş yükünü hafifletir (Sabin, 1998). 

Telefon görüşmesi boyunca hemşireler, şikayetlerin uygun önceliğini, 

karmaşıklık düzeyini ve hastaya iletilen mevcut kaynakları belirlemek için 

hasta verilerini yorumlar ve onaylar (Greenberg M. 2009). 

Bugün, dünya çapında 6,64 milyardan fazla akıllı cep telefonu 

kullanıcısı vardır. Dünya nüfusunun % 83.32'si bir akıllı telefona sahiptir 

(Dünyadaki herkesin bir mobil cihaza sahip olmadığını belirtmek gerekir. 

Birden çok cihaza sahip kişilerden ve çift SIM'li telefonu olanlar da bunun 

içindedir). Şu anda dünya çapında 10,98 Milyardan fazla mobil bağlantı vardır 

(https://www.bankmycell.com/blog/how-many-phones-are-in-the-world  

Erişim tarihi: 17.11.2022). 

 

Şekil 12: Dünya çapında akıllı telefon kullanıcı sayısı 

(https://www.bankmycell.com/blog/how-many-phones-are-in-the-world 

Erişim tarihi 17.11.2022) 

 

https://www.bankmycell.com/blog/how-many-phones-are-in-the-world%20Erişim%20tarihi%2017.11.2022
https://www.bankmycell.com/blog/how-many-phones-are-in-the-world%20Erişim%20tarihi%2017.11.2022
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Akıllı cep telefonlarının benimsenmesi, dünyadaki her ülke veya 

bölgede aynı değildir. Aşağıda, ülkeye göre nüfusu ve akıllı telefon 

kullanıcılarının sayısını gösteren en son akıllı telefon penetrasyon verilerini 

gösteriyoruz. En yüksek kullanıcı sayısı Çin’de olup, yalnızca nüfus 

büyüklüğü nedeniyle 918,45 milyonla en fazla fiziksel akıllı telefon 

kullanıcısı ve %63,80 pazar penetrasyonu ile bu ülkü başı çekmektedir. En 

düşük kullanıcı sayısı: Tayland, %54,30 pazar penetrasyonu ile 37,88 milyon 

ile en düşük akıllı telefon kullanıcı sayısına sahip ülkedir (Source: 

https://www.bankmycell.com/blog/how-many-phones-are-in-the-world). 

84,34 milyona sahip Türkiye’de akıllı telefon kullanıcı sayısı 52,06 

milyon olduğu tahmin edilmektedir. İlk 10 gelişmiş ülkedeki insanların 

%73,47'si akıllı telefona sahiptir. Buna dahil olan ülkelere örnek olarak 

Birleşik Krallık, BAE, Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, İspanya ve 

Kanada verilebilir.  Gelişmekte olan ilk 10 ülkedeki insanların %74,61'inin 

akıllı telefonu olmadığı bildirilmiştir. Buna dahil olan ülkelere örnek olarak 

Nijerya, Pakistan, Bangladeş, Endonezya ve Hindistan verilebilir.  

Çin, Hindistan, ABD, Brezilya ve Rusya gibi ülkeler en çok cep 

telefonu abonesine sahip olduğu bildirilmiştir. (Source: 

https://www.bankmycell.com/blog/how-many-phones-are-in-the-world Erişim 

tarihi 17.11.2022). 

 

Şekil 13: Dünya çapında bölgelere göre aktif akıllı telefon kullanımları 

(https://www.bankmycell.com/blog/how-many-phones-are-in-the-world 

Erişim tarihi 17.11.2022). 

https://www.bankmycell.com/blog/how-many-phones-are-in-the-world
https://www.bankmycell.com/blog/how-many-phones-are-in-the-world%20Erişim%20tarihi%2017.11.2022
https://www.bankmycell.com/blog/how-many-phones-are-in-the-world%20Erişim%20tarihi%2017.11.2022
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Akıllı cep telefonlarının kullanıcı sayısının artması ile telesağlık 

uygulamalarında telefon danışmanlığı, telefon koçluğu, telefon hemşireliği 

gibi uygulama alanları gelişmiştir. 

Hemşirelikte telefon müdahalesi, profesyonellerle iletişime erişime, yan 

etkilerin ele alınmasına, terapötik uyumu desteklemeye, uygun ve hızlı 

davranışa izin verdiği için sağlığın teşviki ve geliştirilmesinde önemli 

sübvansiyonlar sağlayabildiği için klinik uygulamada önemli bir kaynak 

olarak tanımlanmıştır. Tele hemşirelikte telefon kullanımı son yıllarda 

oldukça artmıştır (Balenton, N., & Chiappelli, F. 2017).  

Mobil ve kablosuz teknolojilerin kullanımı, dünya çapında sağlık 

hizmeti sunumunun çehresini dönüştürme potansiyeline sahiptir. 

Bildirildiğine göre dünya çapında 7 milyardan fazla cep telefonu aboneliği var 

ve bunların% 70'inden fazlası düşük veya orta gelirli ülkelerde bulunuyor. Pek 

çok yerde, insanların temiz su yerine cep telefonuna erişme olasılığı daha 

yüksektir. Küresel bir toplum olarak, her yıl 41 milyon insanı öldüren, tüm 

ölümlerin yaklaşık % 71'ini oluşturan bulaşıcı olmayan hastalıklar (BOH) 

tehdidiyle de karşı karşıyayız. Bu zorluğun üstesinden gelmek için, Be He @ 

lthy , Be Mobile (BHBM) girişimi, 2012 yılında DSÖ ve Uluslararası 

Telekomünikasyon Birliği (ITU) tarafından kurulmuştur. BHBM, mHealth 

hizmetlerini genişletmek için hükümetlerle birlikte çalışmaktadır. Girişimin 

kısa vadede hedefi, birlikte çalıştığı ülke sayısını ve  çeşitli hastalıklar ve 

sağlık sorunlardaki kullanım alanını artırmaya devam etmektir. Daha uzun 

vadede hedefi, küresel topluluğun 2030 yılına kadar Sürdürülebilir Kalkınma 

Hedeflerinin 3. Hedefi olan "Sağlıklı yaşamlar sağlamak ve her yaştan herkes 

için refahı teşvik etmek" hedefine ulaşmasına yardımcı olmaktır. Dünyanın 

dört bir yanındaki 90'dan fazla ülkeden gelen destek talepleriyle, bu girişim 

ile küresel anlamda gelişme sağlamayı planlamaktadır 

(https://www.who.int/activities/Addressing-mobile-health Erişim tarihi 

17.11.2022). 

 

 

 

 

 

https://www.who.int/activities/Addressing-mobile-health
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Resim 14: Telefon Triyaj Dokümantasyon Formu (Briggs, J. K. 2007. 

Telephone triage protocols for nurses. Lippincott Williams & Wilkins). 
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5. SONUÇ 

Reid ve Porter (2011), hemşire tarafından yönlendirilen telefonla 

hizmetin hastalar, aileleri ve sağlık çalışanları için uzman tavsiyesi ve 

desteğine erişimi kolaylaştırdığını bildirmişlerdir. 

Telehemşirelik sayesinde, hasta bakımı kliniklerden transfer edilebilir. 

Hastanelerin yoğunluğu azalabilir, hastanelerdeki hasta yükü hafifleyebilir, 

böylece tıbbi maliyetler de düşürülebilir. Tele hemşireliğin araştırmalarımızda 

ve diğer çalışmalarımızda öz bakım iyileştirmesi üzerindeki etkisi, hastaların 

sürekli izlenmesi ve takibi ile ilişkili olabilir, bu da onların hastalıklarıyla 

nasıl başa çıkacaklarını ve sakatlıklarını nasıl azaltacaklarını öğrenmelerine 

yardımcı olabilir. 

Telehemşirelik, hemşirelere bağımsız çalışma ve yeni beceriler 

geliştirme fırsatı sunan modern bir hemşirelik biçimidir (Snooks ve ark., 

2008). 
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BÖLÜM 5 

TELEHEMŞİRELİK VE UYGULAMA ÖRNEKLERİ 
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GİRİŞ 

Tele hemşirelik süreci dinamik bir süreç olup, hedefe yöneliktir ve üç 

aşamada gerçekleştirilir (Greenberg M., 2009). 

1- Bilgi toplama (başlama, bilgi arama ve toplama);  

2- Bilişsel işlem (belirleme, karar verme ve planlama);  

3- Çıktı (aramayı sonlandırma, sonuç çıkarma, destekleme, iş birliği 

yapma)  

Kronik sağlık sorunları olan hastalar için, sağlık hizmeti sağlamak zor 

olabilir. Hasta yükü, zaman sınırlamaları ve maliyetler, verimli sağlık hizmeti 

sunumunu daha da karmaşık hale getirebilir. Bu dezavantaj durumları 

iyileştirmek ve sağlık hizmeti sağlayıcıları ile kronik hastalığı olanlar 

arasında, etkileşimli ses ve görüntülü telekomünikasyon sağlamak 

mümkündür (Nield, M., & Hoo, G. W. S., 2012). 

1. TELEHEMŞİRELİK VE AKCİĞER HASTALIKLARI 

Astım, dünyanın her yerinde her yaştan insanı etkileyen yaygın, kronik, 

bulaşıcı olmayan bir solunum yolu hastalığıdır. Astım her gün yaklaşık 1000 

kişinin ölümüne sebep olmakta ve 339 milyon kadar insanı etkiliyor ve 

yaygınlığı artmaktadır. (http://globalasthmareport.org/2018/index.html Erişim 

tarihi 11.12.2022). Astımlı hasta sayısının 2025 yılına kadar 100 milyon daha 

artacağı tahmin edilmektedir (Masoli ve ark., 2004).  

Astım, uzun süreli tedavi gerektiren, ataklar halinde seyreden bir 

hastalık olup; semptomları nedeniyle hastaların yaşam kalitesini olumsuz 

etkilemektedir. Astım, artan bir morbidite ve mortalite nedenidir 

(http://www.who.int/respiratory/copd/en/ Erişim tarihi 11.12.2022) ve 

hastalara, ailelere ve sağlık sistemlerine önemli bir yüktür, öyle ki çocuklar 

arasında üçüncü sıradaki hastaneye yatış nedeni olarak bilinir (Hall, M. J., 

DeFrances, C. J., Williams, S. N., Golosinskiy, A., & Schwartzman, A., 

2010). 

Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) veya astımı olan kişiler 

için tedavi dışında sıklıkla şu tür yaşam tarzı düzenlemelerinde sigarayı 

bırakma ve egzersiz; ilaç kullanımı, inhaler kullanma, oksijen tedavisi; 

psikolojik sonuçları yönetmek ve semptom alevlenmelerini yönetmek yer alır 

(Kaptein, AA, Fischer, MJ, Scharloo, M. 2014). 

Bireylerin özyönetim görevlerini yerine getirmelerine yardımcı olmak 

için destek gereklidir. Yapılan bazı çalışmalarda, KOAH veya astım için 

kendi kendine yönetim desteği SMS müdahaleleri, daha iyi sağlıkla ilişkili 

yaşam kalitesi, semptomların azalması ve hastaneye yatışların azalması dahil 

http://globalasthmareport.org/2018/index.html
http://www.who.int/respiratory/copd/en/
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olmak üzere hastalar için yararlı sonuçlar sağlanmıştır (Clark ve ark., 2010; 

Calvo ve ark. 2014).  

İspanya’da randomize kontrollü yapılan bir çalışmada, gruplar 

müdahale ve kontrol grubuna ayrılmıştır. KOAH’lı hastalara yönelik bir 

hastaların evinde katılabilecekleri  telesağlık programı ve telefon ile izlem 

müdahale grubundakilerde gerçekleştirilmiştir. Bu program dahilinde telefon 

görüşmelerinin ve telefonla takibin hastaların acil servislere başvuru sayısını, 

hastaneye yatışlarını, yaşam kalitesini, anksiyeteyi etkileyip etkilemediği 

değerlendirilmek istenmiştir.  Çalışma sonunda acil servislere başvurma sayısı 

telesağlık uygulaması alan müdahale grubunda kontrol grubuna göre çok daha 

az olduğu belirlenmiştir. Müdahale grubunda başvuru sıklığı 20 iken, kontrol 

grubunda 57 olduğu saptanmıştır. Hastane yatırılma sayısı da müdahale 

grubunda kontrol grubuna göre daha düşük bulunmuştur. Müdahale grubunda 

hastanede yatırılma 12, kontrol grubunda 33 olduğu belirlenmiştir. Hastanede 

yatırılan hastaların hastanede kalma zamanı müdahale grubunda 105 gün,  

kontrol grubunda 276 gün olduğu bildirilmiştir. Yaşam kalitesi ve 

anksiyeteyle ilgili karşılaştırmada anlamlı fark tespit edilmemiştir (Calvo ve 

ark. 2014). 

Telehemşirelik kapsamında, değerlendirilen çalışmaların çoğunda 

yaşam kalitesi önemli ölçüde iyileşmiştir. Bu sonuç, yüksek kaliteli 

randomize kontrollü çalışmalar dahil olmak üzere çok sayıda araştırmada 

görülmüştür (Zairina E, ve ark., 2016; Pinnock, H. 2015) . 

Hastanın evinden uzaktaki bir izleme merkezine akciğer ventilasyon 

değerlerini telefonla ileten taşınabilir bir spirometreden oluşan yeni 

geliştirilmiş bir telespirometri sistemini tanımlamak ve telespirometri 

sisteminin astım bozukluğunun erken belirtilerini tespit etme yeteneğini 

değerlendirmek için yapılan bir çalışmada, orta ila şiddetli astımı olan hastalar 

telespirometri sistemi ile izlenmiştir. Akciğer fonksiyon testi ve spirometrik 

verilerin telefonla hastanın evinden uzak bir izleme merkezine hasta 

tarafından iletilmesi sağlanmıştır. Spirometrik verilerin önceki tüm 

aktarımları, astım bozukluğunun erken belirtilerini saptamak için geriye 

dönük olarak analiz edilmiştir. Çalışmada, astımlı hastaların telespirometri 

sistemiyle evde izlenmesi, hastalığın yönetimini ve yaşam kalitesini 

iyileştirebilir; maliyeti düşürebilir ve hastaneye yatışları azaltabilir sonucuna 

varılmıştır (Bruderman, I., & Abboud, S., 1997). 

Clark ve ark. (2010), astımlı kadınlarla yaptıkları çalışmada, Juniper's 

Mini Asthma Kalitesi Ölçeği kullanmışlardır. Telefon danışmanlığı verdikleri 

müdahale grubunda,   astım hastalığına bağlı yaşam kalitesi daha yüksek 

bulunmuştur. 
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Bazı araştırmacılar, KOAH gibi kronik hastalıkları olan hastaların 

yaşam kalitesinin tele hemşirelik uygulaması sonucu arttığını bildirmişlerdir 

(Cicolini G. ve ark., 2011; Cook, ve ark., 2010; McClean, ve ark., 2011; 

Cook, P., Emiliozzi, S., Waters, C., & El-Hajj, D. 2008; CookP.,  McCabe, 

M., Emiliozzi, S., & Pointer, L 2009). 

Yapılan bir çalışmada KOAH’lı hastalardan kendi sağlık durumlarını 

izlemek, kaydetmek ve iletmek için elektronik bir "günlük" kullanmaları 

istenmiştir. Hastaların teknoloji kullanımına (elektronik günlük) olumlu tepki 

verdiği, uzaktan semptom gözetimi ile algılanan desteğin psikolojik faydaları 

olduğu; aynı zamanda hastaların kişisel semptomlara ilişkin farkındalıklarının 

arttığı, izleme ile hastalık öz-yönetimi konusunda olumlu bir tutum 

sergiledikleri belirlenmiştir. Hemşire desteği, süreçte önemli bir ;“insan” 

faktörü olup, buna ek olarak, hastaneye başvuruda azalma gözlenmiş ve 

böylece sağlık hizmetlerine yönelik maliyetlerin azaldığı saptanmıştır (Patel, 

N., Jones, P., Adamson, V., Spiteri, M., & Kinmond, K., 2016). 

Yapılan çalışmalarda, telehemşirelik uygulamasının maliyet yönünden 

etkin bir yöntem olduğu, hastaneye yatış oranını ve hastanede yatış süresini 

azalttığı bilinmektedir. Lorentz (2008) tarafından yayınlanan bir araştırmaya 

göre, bir hemşirenin ev ziyareti uygulamasının  maliyeti ortalama 90 

Amerikan Doları iken, evde telehemşirelik kapsamında, görüşmelerin maliyeti 

ortalama 20 Amerikan Doları hesaplanmıştır (Lorentz 2008). 

2.TELEHEMŞİRELİK VE KARACİĞER HASTALIKLARI  

Alkole bağlı olmayan karaciğer yağlanması (Non-Alcoholic Fatty Liver 

Disease:  NAFLD), fiziksel aktivite ve yetersiz beslenme alışkanlıkları 

olmayan yaşam tarzlarıyla ilişkili kronik bir hastalık olan yaygın karaciğer 

hastalıklarından biridir (Tehrani ve ark., 2017). Karaciğer hücrelerinde yağ 

birikmesi ile karakterize olan alkole bağlı olmayan karaciğer yağlanması 

hastalığı, kontrol altına alınmazsa fibroz, siroz, karaciğerde hücre hasarı, 

karaciğer kanserine neden olabilir. Karaciğer yağlanmasının nedenleri geniş 

bir yelpazeye sahiptir, ancak tedavi edilmezse çeşitli komplikasyonlara yol 

açabilir (Nabizadeh Haghighi, A., & Shabani, R. 2016).  

Yapılan bir çalışmada, alkole bağlı olmayan karaciğer yağlanması olan 

hastalarda tele hemşireliğin, beslenme davranışı ve fiziksel aktivite öz 

yeterliği üzerindeki etkisini değerlendirmek amaçlanmıştır. Randomize 

kontrollü yapılan çalışmada, örneklem kontrol ve müdahale grubuna   

ayrılmıştır. Katılımcılara bireysel olarak diyet ile ilgili danışmanlık verilmiş 

ve fiziksel aktiviteleri nasıl yapacakları öğretilmiştir. Müdahale grubuna 12 

hafta süreyle telefonla eğitim yapılmıştır. Sonuçlara göre, çalışma sonrası 

müdahale grubundaki hastalarda beslenme davranışı olumlu anlamda artmış, 
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fiziksel aktivite öz yeterlik puan ortalamaları da yükselmiştir. Bu artış 

istatistiksel olarak sadece müdahale grubunda anlamlıydı  (Javanmardifard, 

S., Ghodsbin, F., Kaviani, M. J., & Jahanbin I., 2017). 

Alkole bağlı olmayan karaciğer yağlanması olan hastalarda ultrason 

bulgularının iyileştirilmesinde tele-hemşireliğin etkisini belirlemek için 

İran’da yapılan bir çalışmada, kontrol ve deney grubuna ayrılan hastalardan 

müdahale grubundaki hastalara diyet ve fiziksel aktivite ile ilgili gerekli 

eğitimler verilmiştir ve 12 hafta boyunca hemşireler tarafından telefonla takip 

edilmiştir (ilk ayda haftada iki kez, sonraki iki ay boyunca haftada bir kez). 

Müdahaleden önce ve sonra, tüm katılımcılarda karaciğer boyutu ve 

karaciğerlerinin histolojik durumu ultrason ile incelenmiştir. Sonuç olarak, 

çalışma başlangıcından 12 hafta sonra hemşire tarafından telefonla izlenen 

grupta ortalama karaciğer büyüklüğü azalmış, ancak bu kontrol grubunda 

anlamlı olarak değişmemiştir. Ek olarak, karaciğer dokusunun yağlı 

infiltrasyon durumunda, müdahale grubunun % 66.6' sında, kontrol grubunda 

ise % 6.6'sında iyileşme görülmüştür (Ghodsbin, F., Javanmardifard, S., 

Kaviani, M. J., & Jahanbin, I. 2018) 

3.TELE HEMŞİRELİK VE HİPERTANSİYON 

Hipertansiyon, kronik hastalıklardan olup, ülkemizde ve dünya 

genelinde, en fazla görülen ve küresel halk sağlığı sorunlarından biri olan bir 

hastalıktır. Hipertansiyon; birçok hastalıkla veya sağlık sorunuyla ilişkilidir. 

Örneğin, inme, böbrek hastalıkları, kalp damar hastalıkları, erken ölüm ve yeti 

yitimi bunlardan bazılarıdır. Aynı zamanda, sağlık ve ekonomi alanında 

önemli bir yük oluşturmaktadır. Bununla birlikte, hipertansiyon önlenebilir ve 

tedavi edilebilir bir hastalıktır (Aydoğdu ve ark., 2019). 

Hipertansiyon, gelişmekte olan ülkelerde artan bir eğilim ile halk 

sağlığında en yaygın kronik durumlardan biri olarak kabul edilmektedir. 

Yetişkinlerin yaklaşık % 25'inin yüksek tansiyonu vardır. Dikkat çekici bir 

şekilde, yüksek tansiyon, bu hastalarda yüksek prevalans ve yüksek ölüm 

oranı nedeniyle yüksek tansiyon hastalarının yaşam kalitesini olumsuz 

etkilemektedir (Samavat T. ve ark.’dan aktaran Sahraian ve ark., 2017). 

Günümüzde kontrolsüz hipertansiyon, çeşitli toplumlarda halk sağlığı için en 

yaygın ve önemli risk faktörü olarak kabul edilmektedir. 

Yetişkinlerde (18 yaş ve üzeri), klinik ölçüm olarak, tekrar kan 

basıncı ölçümlerinde, sistolik kan basıncının ≥140 mmHg ve/veya diyastolik 

kan basıncının ≥90 mmHg ve üzerinde olması hipertansiyon olarak 

adlandırılmaktadır (Aydoğdu ve ark., 2019). 

Genel olarak, kronik hastalıkları olan hastalar sağlık sistemi ile sürekli 

etkileşim içindedir. Hastaların diyet önerilerine uyması, sağlık hizmeti 
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sağlayıcıları ve hastalar arasındaki iş birliği yoluyla sağlanan hipertansiyon 

tedavisinin önemli bir parçasıdır. Bu bakımdan düzenli takip çok önemlidir. 

Hipertansiyonla ilgili eğitim, gelişim hedefleri ve sosyal destek sağlanması, 

hastaların tedaviye uyumuna ve hipertansiyonu kontrol etmesine yardımcı 

olabilir. Öte yandan, hastaların kanıta dayalı tıbba göre kaliteli tıbbi bakım 

almaları gerekmektedir. Bu nedenle, bir sağlık hizmeti modeli kullanmak 

sağlık hizmeti sağlayıcıları için faydalı olabilir  (Pare, G., Jaana, M., Sicotte, 

C. 2007). 

 

Şekil 14: Klinik Kan Basıncı Düzeylerine Göre Kan Basıncı Sınıflandırması 

(Türk Hipertansiyon Uzlaşı Raporu 2019) 

İran’da yapılan bir çalışmada, kendi kendine izleme ve telehemşirelik 

yönteminin, hipertansiyonlu hastaların kan basıncı üzerindeki  etkisini 

karşılaştırmak için yapılan randomize kontrollü çalışmada, Telehemşirelik 

grubundaki hastalara hipertansiyon hakkında SMS gönderildi. Katılımcıların 

diyastolik kan basıncı girişimden önce gruplar arasında anlamlı bir fark 

olmamasına rağmen, girişimden sonraki ilk ayda sistolik kan basıncı 

ortalaması, ikinci ay ve üçüncü ayda  anlamlı bir fark olduğu belirlendi. Bu 

çalışmada telehemşirelik müdahalesi kapsamında bulunan grupta, diğer gruba 

göre göre sistolik ve diyastolik kan basıncını düşmesi daha etkili olmuştur 

(Kazem, S., Shahriari, M., & Eghbali, M. 2016).  
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4. ROMATİZMAL HASTALIKLAR, OSTEOPOROZ, 

OSTEOARTİT VE TELEHEMŞİRELİK 

Osteoporoz kelimesinin tam anlamı “gözenekli kemik” olup, kemiğin 

yoğunluğunun ve kalitesinin azaldığı kronik ciddi bir sağlık sorunudur. 

Kemikler daha gözenekli ve kırılgan hale geldikçe, kırık riski büyük ölçüde 

artar. Kemik kaybı “sessizce” ve aşamalı olarak gerçekleşir. Çoğunlukla ilk 

kırık oluşana kadar hiçbir belirti görülmez; bu da sessiz hastalık olduğunu 

gösterir (Janiszewska, M., Kulik, T., Żołnierczuk-Kieliszek, D., Drop, B., 

Firlej, E., & Gajewska, I. 2017). 

Osteoporoz, küresel bir sağlık sorunu olup aynı zamanda ciddi 

ekonomik yüktür. Kadınları erkeklerden daha fazla etkileyen önemli bir 

kronik sağlık durumudur. Radikal tedavisi mümkün olmayan bir 

hastalıktır. Postmenopozal kadınlar, osteoporoz açısından en yüksek risk 

altında olanlardır, ancak herhangi bir cinsiyetten veya herhangi bir ırktan  

birisinde de bu hastalık görülebilir. Etkili hastalık yönetimi, kemik sağlığıyla 

ilgili temel sağlık davranışlarının sorumluluğunu üstlenmesi gereken hastanın 

kendisidir. Osteoporoza etkili olduğu kanıtlanmış bir davranış değiştirme 

stratejisi, kendi kendine yönetimdir. Osteoporoz için kendi kendine yönetim 

programı, daha iyi kemik sağlığı için seçenekler, bireyleri hastalık hakkında 

eğitmek ve kemik sağlığını en üst düzeye çıkarmak için davranışsal stratejileri 

teşvik etmek için yardımcı olur. Telehemşirelik, uzak bölgelerdeki özel 

osteoporoz tedavisine erişim sorununu ortadan kaldırır. Sağlık 

profesyonellerine erişim ve gelecekteki girişimler, bu popülasyonda 

osteoporoza bağlı morbidite ve mortaliteyi azaltabilir (Ramadan, R., Hussein, 

E., & Amr, T.; 2020). 

Ayakta tedavi sonrası Ortopedi hastalarının telefon takibi, hasta 

ziyaretlerinin sayısını ve diğer hastaların klinikte görülmesini bekleme 

süresini azaltır. diz osteoartriti (OA) için eklem içi diz hiyalüronik asit 

enjeksiyonundan sonra hastalar için hemşire liderliğindeki bir telefon veya 

telehemşirelik takip kliniğinin pilotluğunu açıklamak için yapılan bir 

çalışmada, 30 hasta bir pilot çalışmaya dahil edildi ve diz enjeksiyonundan 3 

ay sonra evde temasa geçti. Hastaların %90'ı Kliniği ziyaret etmek için telefon 

takibini tercih etti. Bu, enjeksiyon kliniğinin bekleme süresinin 12 ila 5 hafta 

arasında düşmesine neden oldu. Vurgulanan pratik konular, hemşire 

uygulayıcısının aramalar için zaman ayırmasını ve telefon ekipmanının 

kullanılabilirliğini içeriyordu. Pilot çalışma, total kalça protezi/total diz 

protezi gibi prosedürleri takip eden diğer hastalara uzatılabilen diz 

enjeksiyonunu takip eden hastalar için kalıcı bir telefon takip hizmetinin 

kurulmasına yol açmıştır (McGinley, A., & Lucas, B. (2006).  
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Romatizmal hastalığı olan hastalarla ile ilgili bir çalışmada 
hemşirelerin telefon danışmanlığının hastaların ilaç uyumu ve ilaca bağlı 

şikayetlerine etkisi araştırılmıştır. Hastaların örneklemi ilk defa anti-TNF-α 

ilaç alan gruptan oluşturulmuştur. Basit rastgele müdahale ve kontrol grubuna 

alınan hastalarda, müdahale grubundakilere kullandıkları ilaçlar ve 

şikayetleriyle ilgili hemşirelik eğitimi verilmiş ve telefon ile danışmanlık 

sağlanmıştır. Telefon danışmanlığı alan müdahale grubundaki hastalarda, 

çalışma sonunda kontrol grubuna göre  anti-TNF-α  ilaç kullanmanın getirdiği 

zorluklar ve hemşirelik tanıları azalmış, ‘‘ilacı kullanmayı unutma, ilaç 

kullanırken dikkatsiz olma’’ gibi sorular anlamlı olarak değişmiştir 

(Ozkaraman, A., Balcı Alparslan, G., Babadağ, B., Kaşifoğlu, T., & 

Baydemir, C. 2018).  

5. TELE HEMŞİRELİK VE EPİLEPSİ 

Epilepsi, ciddi güçten düşürücü komplikasyonlara neden olan 

dünyadaki en yaygın ciddi kronik nörolojik bozukluklardan biridir. Bu 

hastalığın ayrıca biyolojik, psikolojik ve sosyal sonuçları olduğu 

düşünülmektedir (Laybourne, A. H., Morgan, M., Watkins, S. H., Lawton, R., 

Ridsdale, L., & Goldstein, L. H. 2015) 

Epilepsi, kendi kendine yönetim, nöbet kontrolü ve yaşam kalitesi 

üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Yapılan bir çalışmada, epilepsili 

erişkinlerde hemşirenin telefonla görüşme ile yetişkin öğrenme teorisine 

dayalı eğitimsel müdahalenin kendi kendine yönetim üzerindeki etkisi 

karşılaştırılmıştır. Bu çalışma, epileptik hastalar ile yapılan randomize 

kontrollü çalışmada hastalar rastgele 3 gruba atanmıştır: Birinci gruba telefon 

takibi olmayan öğrenme teorisine dayalı dört oturumluk yüz yüze eğitim 

alanlar; ikinci grupta hemşireler tarafından telefonla eğitim alanlar ve 

telefonla takip edileneler; üçüncü gruba herhangi bir müdahalede 

bulunulmayanlar (kontrol grubu) alınmıştır. Müdahaleden önce üç grup 

arasında demografik veriler ve özyönetim puanı açısından anlamlı fark 

olmamasına rağmen, müdahaleden sonra birinci ve ikinci grupta özyönetim 

ölçeği puan ortalamasının önemli ölçüde arttığı belirlenmiştir. Bu çalışmada, 

yetişkin öğrenme kuramına ve hemşirelerin telefon takibi ve danışmanlığına 

dayalı eğitim programının epilepsili hastalarda kendi kendini yönetme 

davranışları üzerinde yararlı etkilere sahip olduğunu gösterilmiştir (Arab, M., 

& Bagheri, E. 2016). 
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6. TELE HEMŞİRELİK VE DİABETES MELLİTUS 

Diabetes Mellitus, en yaygın endokrin hastalıktır ve dünyada 140 

milyondan fazla insan bu hastalıktan muzdariptir. Tüm ülkelerde, özellikle 

gelişmekte olan ülkelerde diyabet prevalansı artmaktadır, böylece 21.yüzyılda 

sağlık hizmetlerinin en önemli zorluğu olarak adlandırılabilir (Borhani, F., 

Lashkari, T., Sabzevari, S., & Abbaszadeh, A., 2013). 

Diabetes mellitus, insülin salgılanması veya işlevindeki bozukluklardan 

kaynaklanan proteinlerin, karbonhidratların ve yağların bozulmuş 

metabolizmasının yanı sıra kronik hiperglisemi ile karakterize edilen 

metabolik bir bozukluktur. Hastaların birçok organına zarar verir ve 

yaşam süresini kısaltabilir (American Diabetes Association, 2019).  

Hastaya eğitim vermek için telefonları kullanmak, dünya çapında 

artan diyabetik nüfus için geleneksel yüz yüze hasta danışmanlığı 

yaygınlaşmaktadır. Diabetli bireyler veya bakım verenler için telefon 

kullanmak, basit ancak erişilebilir ve sürdürülebilir bir alternatiftir. (Yu‐Mei 

Chen, D., Wu, X. V., Chan, E. Y., & Goh, Y. S., 2019). 

2011 yılında İran'da, tip 2 diyabet hastaları üzerinde yürütülen yarı 

deneysel bir çalışmada, hastaların açlık kan şekeri (AKŞ), Glikolize 

Hemoglobin olarak bilinen HbA1c ve tokluk kan şeker (tokluk glikoz) 

değerleri ölçülmüştür. Ayrıca, katılımcıların vücut kitle indeksi (BKİ) boy ve 

kilo ölçülerek hesaplanmıştır. Deney grubundaki hastalar, araştırmacı 

tarafından 12 hafta boyunca telefon görüşmeleri almış ve takip edilmiştir. 

Görüşmeler, kendi kendine bakım talimatları, diyetlerini, egzersizlerini ve 

insülin titrasyonlarını takip etmeleri için tavsiyeleri içermiştir. Sonuç olarak, 

HbA1c ve kan şekerindeki düşüklük olması, müdahale grubunda kontrollere 

kıyasla anlamlı derecede daha yüksek oranda bulunmuştur. Bununla birlikte, 

müdahaleden sonra her iki grupta açlık kan şekeri ve Vücut Kitle Endeksi 

ortalaması arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır (Borhani, F., Lashkari, T., 

Sabzevari, S., & Abbaszadeh, A., 2013). 

Başka bir çalışmada, internet ve cep telefonu kullanımından oluşan 

web tabanlı kapsamlı bir bilgi sisteminin kan şekeri kontrolü üzerindeki 

etkisini değerlendirmek amaçlanmıştır. Cep telefonu kullanıcıları için internet 

kullanıcıları için diyabet eğitimi sağlamak için bir web sitesi ile web tabanlı 

her yerde bulunan bir bilgi sistemi olan e-MOD (Electronic Management of 

Diabetes: Diyabetin Elektronik Yönetimi) sistemi geliştirilmiştir. Bu bilgi 

sisteminin, diyabet hastası için geleneksel eğitim ile glisemik kontrol üzerinde 

aynı etkiye sahip olup olmadığı incelenmiştir. Katılımcılar, rastgele deney 

grubuna veya kontrol grubuna atanmıştır. Kan şekeri ve HbA1C seviyeleri 

başlangıçta ve 6 ay sonra değerlendirilmiştir. Sonuç olarak, HbA1c ve tokluk 

kan şekeri seviyesi  müdahale grubunda zaman içinde anlamlı olarak azaldığı, 
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ancak kontrol grubunda anlamlı fark görülmediği belirlenmiştir. HbA1c'deki 

değişim ile cep telefonu aracılığıyla eMOD sistemine erişim sıklığı arasında 

anlamlı bir ilişki bulunmuştur  (Noh ve ark., 2010). 

Sezgin, H., & Çinar, S. (2013), yaptıkları çalışmada, diyabetli 

bireylerle çalışmış, cep telefonu ve SMS kullanmışlardır; araştırma sonunda 

çalışmada, diyabetli bireylerin takibi ve yönetimi optimal glisemik kontrolü 

ve bilişsel-sosyal hasta uyumu sağlanmasında cep telefonu ve SMS 

hatırlatmalarının olumlu etkisi olduğunu ve uygulamanın başarılı olduğunu 

bulmuşlardır. 

Yapılan bir çalışmada, evde bakım hizmeti alan kronik rahatsızlığı 

olan hastalar için bir telehemşirelik sistemi değerlendirilmiştir. İnternet 

tabanlı sistem, hastaların (bir dizüstü bilgisayar kullanarak), hemşirelerin ve 

doktorların kablosuz bir ağ aracılığıyla merkezi bir veri tabanından bilgilere 

erişmesine olanak tanınmıştır. E-posta ve diğer mesajlarının yanı sıra 

hastaların yaşamsal bulgu verilerinin, hasta tarafından günlük olarak bölgesel 

bir sağlık bakım merkezindeki bir sunucuya gönderilebilir ve daha sonra 

uygun bakıma karar verebilecek bir hemşire veya doktor tarafından 

erişilebilirliği sağlanmıştır. Sistem, hastanın durumunun kendi yönetimini 

geliştirip geliştirmeyeceğini görmek için çalışma öncesinde tip 2 diabetes 

mellituslu bir erkek hasta tarafından test edilmiştir. Çalışmada 73 günlük bir 

başlangıç dönemi boyunca, sistem Web sitesinde diyabet yönetimi hakkında 

özel bir eğitim materyali sunulmamıştır (bu süre zarfında sistemin teknik 

işleyişi test edilmiştir). 71 günlük ikinci bir süre boyunca eğitim materyali 

sağlanmıştır. Telehemşirelik uygulaması ile, hastaların kan şekeri ve HbA1c 

seviyelerinde ve kan basıncında önemli gelişmeler sağlanmış ayrıca hastaların 

durumlarını yönetmelerine katkısı olduğu belirlenmiştir (Kawaguchi T; 

Azuma M; Ohta K., 2004). 

7. TELEHEMŞİRELİK VE KRONİK BÖBREK 

YETMEZLİĞİ 

Kronik Böbrek Yetmezliği (KBY), diyaliz ve böbrek naklinin tek 

seçenek olduğu ileri evrelerde sıklıkla teşhis edilen sinsi bir hastalıktır. Bir 

diyaliz hastası, çoklu somatik semptomların büyük yükünden muzdariptir 

(Sajjadi, M., Kushyar, H., Vaghee, S., & Esmaeili, H. 2008). 

Kronik böbrek yetmezliği olan ve hemodiyalize giren hastalarla ilgili 

yapılan bir çalışmada, hemodiyalize giren hastaların öz bakım davranışlarına 

tele hemşireliğin etkisi araştırılmıştır. Çalışmada hemodiyaliz hastaları 

müdahale ve kontrol grubu olarak örnekleme alınmıştır. Müdahale grubu, 

haftada iki kez düzenlenen (her biri 15 dakika süren) 12 haftalık bir eğitim 



Dr. Öğr. Üyesi Nedret TEKİN KAYA | 100 

 

 

programı almıştır. Bu dönemde telefon görüşmeleri ile takip 

gerçekleştirilmiştir. Telefon görüşmelerinde diyet, sıvı alımı, ilaçlar, fistül 

bakımı, cilt bakımı, aktivite ve dinlenme, tedavi takibi, enfeksiyon önleme, 

mide-bağırsak sorunları, kaygı ve stresi azaltma konularında gerekli 

bilgilendirmeler yapılmıştır. Her hafta, her bir hastanın durumuna ve ilgili 

ihtiyaçlarının önceliğine göre bir konu tartışılmıştır. Öz bakım anketi 

müdahaleden önce ve 12 hafta sonra dolduruldu. Çalışma sonunda müdahale 

grubunda ortalama öz bakım puanın kontrol grubuna göre anlamlı değiştiği 

görülmüştür. Telehemşirelik, hemodiyaliz hastalarında kişisel bakımı teşvik 

etmiştir. Telefonun mevcudiyeti ve düşük eğitim maliyeti sayesinde bu 

yöntem, sağlık otoriteleri / politika yapıcılar ve hemşireler, bu hastalarda öz 

bakım davranışlarını geliştirmek için telehemşirelik uygulanabilir sonucuna 

varılmıştır (Pourbalouch, O., Navidian, A., & Askari, H. 2019). 

 İran’da yaşayan hemodiyaliz hastalarında telehemşirelik kapsamında 

hemşire rehberliğinde telefonla yapılan takiplerin depresyon, anksiyete ve 

stres üzerine etkisini değerlendirmek için çift kör randomize olarak bir 

çalışma yapılmıştır. Hemodiyaliz ile tedavi edilen ilerlemiş kronik böbrek 

hastalığı olan hastalar oluşuyordu. iki gruba ayrılmıştır. Müdahale grubunda 

yer alan hastalar geleneksel tedaviye  ek olarak diyaliz uygulamasından 30 

gün sonra telefonla takip edilmiştir. Kontrol grubunda telefon takibi yapılmadı 

ve hastalara hastanede sadece rutin bakım verilmşitir. Tele-hemşirelik 

programının müdahale grubuna karşı kontrol grubunda daha düşük depresyon, 

anksiyete ve stres ile ilişkili olduğunu bulduk. (Jahromi, M. K., Javadpour, S., 

Taheri, L., & Poorgholami, F. 2016).  

8. TELEHEMŞİRELİK VE PARKİNSON HASTALIĞI  

Parkinson hastalığı (PD), motor ve motor dışı semptomların ilerleyici 

gelişimi ile karakterize nörodejeneratif bir hastalıktır. Bu hastalıkta bazı 

semptomlar hala yeterince bilinmemekte ve hastalık yetersiz bir şekilde tedavi 

edilmektedir. Bu da hastaların ve bakım verenlerin yaşam kalitesini olumsuz 

şekilde etkilemektedir. Parkinson hastalığında görülen semptomlar için 

verilen tedaviye ara verilmesi, düşmelere ve düşme sonucu gelişen travmatik 

yaralanmalara neden olmakta veya kontrol edilemeyen enfeksiyonlardan 

kaynaklanan halüsinasyonlar gibi komplikasyon riskini artırır (Stocchi F., 

Bloem, B.R., 2013).  

Parkinsonlu hastalarda hemşirelik girişimlerinin hasta eğitimi, semptom 

yönetimi ve ilaç desteği gibi konularda yardımcı olduğu bilinmektedir 

(Axelrod, L., Gage, H., Kaye, J., Bryan, K., Trend, P., & Wade, D. 2010).  

Yapılan bir çalışmada, parkinsonlu hastalarda tele hemşirelik 

müdahalesinin, motor ve motor olmayan semptomlar üzerindeki etkileri 
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araştırılmıştır. 13 telefon görüşmesinden oluşan üç aylık bir müdahale 

periyodu sırasında hastaların, düşme sayısında üç ayda 99 düşüşten, 3 düşüşe 

dikkat çekici bir azalma bildirilmiştir; aynı zamanda  motor dışı semptomlarda 

da azalma olduğu belirlenmiştir (Mancini, F., van Halteren, A. D., Carta, T., 

Thomas, S., Bloem, B. R., & Darweesh, S. K. 2020). 

9. TELEHEMŞİRELİK VE KALP HASTALIKLARI 

Kalp yetmezliği, dünya çapında en az 26 milyon kişiyi etkileyen ve 

yaygınlığı giderek artan küresel bir hastalıktır. Kalp yetmezliği hastalığından 

kaynaklanan sağlık harcamaları dikkate değerdir ve yaşlanan bir nüfusla 

birlikte önemli ölçüde artması beklenmektedir. Tedaviler ve hastalığı 

önlemedeki önemli ilerlemelere rağmen, mortalite ve morbidite hala yüksektir 

ve hastaların yaşam kalitesi düşüktür. Bildirilen prevalans, insidans, mortalite 

ve morbidite oranları, kalp yetmezliği olan hastalarda gözlemlenen farklı 

etiyolojilere ve klinik özelliklere bağlı olarak coğrafi farklılıklar 

göstermektedir (Savarese, G., & Lund, L. H., 2017).  

İran’da, kalp yetmezliği olan hastalarda telefonla izlemin öz bakım 

davranışları ve taburcu olduktan sonra yeniden hastaneye başvuruları 

üzerindeki etkilerini değerlendirmek için yapılan bir çalışmada, uzaktan 

telefonla izlemin kalp yetmezliği olan hastalarda öz bakım davranışlarını 

iyileştirdiğini ancak yeniden hastaneye başvuru oranlarını düşürmediği 

belirlenmiştir (Negarandeh, R., Zolfaghari, M., Bashi, N., & Kiarsi, M., 

2019).  

Kronik kalp yetmezliği olan hastalarda tele izlemin öz bakım gücüne 

etkisini belirlemek için yapılan bir çalışmada örneklem kontrol ve girişim 

grubu diye iki gruba ayrılmıştır. Girişim grubundaki hastalar haftada bir 

telefonla aranmışlardır, aynı zamanda iki haftada bir defa videokonferans 

yöntemi kullanılmıştır.  Çalışmada, araştırmacının daha önceden hazırladığı 

takip defteri ve tele hemşirelik formu  kullanılmıştır. Hastanın hastalığıyla 

ilgili şikayetleri olduğunda bu formda yazılı algoritmalar kullanılmıştır. 6 

aylık tele izlem sonunda, telefonla aranma ve video konferans yöntemiyle  

tele izlem  yapılan girişim grubundaki hastaların öz bakım gücünün yükseldiği 

belirlenmiştir (Akay, B., & Akyol, A. D. 2014).  

Miyokard enfarktüsü (MI) geçiren hastalarla yapılan yarı deneysel bir 

çalışmada, basit rastgele örnekleme yöntemiyle seçilen müdahale ve kontrol 

gruplarına ayrılan gruplarda, stres, depresyon ve anksiyetenin etkisi 

araştırılmıştır. Müdahale grubunda yer alan hastalara hemşire liderliğinde 

telefonla eğitim ve telefon takibi yapılmıştır. Çalışma sonunda, müdahale 

grubundaki MI hastalarında stres, anksiyete ve depresyon puan oranlarının 

azaldığı belirlenmiştir. Seyahat ihtiyacının olmaması, ek maliyetlerin 
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azalması, sağlık kurumlarında bilgiye ve eğitim hijyen ipuçlarına zamanında 

ulaşılabilmesi göz önünde bulundurularak bu yöntemin dikkate alınması 

araştırmacılar tarafından önerilmiştir (Keshavaraz, N., Firouzkouhi, M., 

Abdollahimohammad, A., Naderifar, M., & Jahantigh, M. 2021).   

10. TELEHEMŞİRELİK VE GEBELİK 

Gestasyonel diabetes mellitus (GDM), ilk kez gebelikte saptanan ve 

diabetes mellitus için tanı kriterlerini karşılamayan hiperglisemi olarak 

tanımlanmaktadır (WHO 2013, Diagnostic criteria and classification of 

hyperglycaemia first detected in pregnancy. WHO, Geneva). 

GDM prevalansı dünya çapında sürekli artan küresel bir sağlık 

sorunudur ve gebelik sırasında en sık görülen komplikasyonlardan biridir (Li, 

K. T., Naik, S., Alexander, M., & Mathad, J. S., 2018). Dünya çapında 21,3 

milyon doğumun (%16,2), gebelikte hiperglisemiden etkilenmiş ve bunların 

%86.4'ü GDM'den dolayı gelişmiştir (Fathy, W. M., Khalil, N. A., & 

Mahmoud, N. S. 2018).  

Telehemşirelik, COVID-19 nedeniyle fiziksel mesafeyi uygularken 

bakımın sürekliliğini sağlamak için bir çözüm sunar. Mısır’da yapılan bir 

çalışmada hazırlanan telehemşirelik kılavuzunun gestasyonel diyabetik 

kadınlarda bilgi düzeyine etkisini değerlendirilmiştir. Hazırlanan kılavuzda 

GDM'li gebeler için hemşirelik bakımı ile ilgili güncel bilgi ilgili literatürden 

ve kanıta dayalı veriler kullanılarak araştırmacı tarafından geliştirilmiştir. 

Eğitim kitapçığının içeriğinde GDM tanımı, nedenleri, komplikasyonları, 

belirtileri, risk faktörlerinin neler olduğu ve risk faktörlerinin önlenmesi 

hakkında bilgiler yer almıştır. Ayrıca kılavuzda GDM için uygun diyet, 

egzersiz ve fiziksel aktivite, tedavi, stres yönetimi, korona virüsten korunma 

önlemleri, ilaçlara uyum, kan şekeri seviyesini ve kiloyu normal aralıkta 

tutmanın önemi, kan şekeri seviyesinin günlük olarak kendi kendine izlenmesi 

ve kaydedilmesi gibi sağlıklı yaşam tarzı davranışlarını da  içermektedir. 

Çalışmanın sonucu, gebe kadınların %96'sında gestasyonel diyabet hakkında 

girişim öncesinde yeterli düzeyde bilgi sahibi olmadığı ve bu oran 

telehemşirelik girişimi sonrasında istatistiksel olarak oldukça anlamlı olacak 

şekilde %4.0 olarak değiştirilmiştir. Ek olarak, gebelerin bilgi düzeyinin 

müdahale sonrasında arttığı bildirilmiştir. Sonuç olarak tele-hemşirelik 

rehberlerinin kadınların sağlıkla ilgili bilgilerini önemli ölçüde geliştirdiği 

sonucuna varılmıştır (Abdel-Moaty Mohamed, A. M., Mohamed, H. S. E. D., 

Elsayed Ahmed, N. M., & Gouda, E. A., 2023).  

Mesai sonrası doğum hizmeti sağlayıcılarına yapılan aramalar, hem 

telefonla tavsiye ve triyajın o birimde hemşireler tarafından yapıldığı hem de 

çağrı, doğum ve doğum sırasında hastaları doktora yönlendiren geleneksel 
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yanıtlama servisleri tarafından ve hemşireler tarafından telefon triyajının 

yapıldığı merkezler tarafından gerçekleştirilir (Manning, N. A., Magann, E. 

F., Rhoads, S. J., Ivey, T. L., & Williams, D. J. 2012).  

11. TELEHEMŞİRELİK VE KANSERLER 

Kanser, küresel olarak önde gelen ölüm nedenlerinden biridir ve 

tekrarlayan ve uzun süreli aşamaları olan kronik bir hastalıktır (Vineis, 

P., & Wild, C. P. 2014).  

Prostat kanserli hastalarda postoperatif komplikasyonları ve yaşam 

kalitesini (QOL) iyileştirmede bilgi ve iletişim teknolojisini kullanan 

bir tele hemşirelik sisteminin etkili olup olmadığının araştırıldığı bir 

çalışmada, Tablet bilgisayarı kullanarak, katılımcıların daha sonra hasta 

bir web sitesine hatalıkla ilgili belirtiler ve komplikasyonlar, sık idrara 

çıkma gibi, idrar tutamama, kullandığı yastık sayısı, dışkılama sıklığı, 

cinsel istek durumu, ereksiyon sorunu, uyku bozuklukları, uykuda idrar 

kaçırma dahil olmak üzere bazı bilgileri girmesi istenmiştir. Evde 

bakımla ilgili kaygı ile ilgili sorular daha sonra bir araştırmacıya e-

posta ile gönderildi ve girilen veriler bulut depolama alanında tutuldu. 

Semptomları hem katılımcılar hem de araştırmacılar tarafından 

izlenebilecek ilerleme notları olarak otomatik olarak grafiklendi. 

Araştırmacılardan iletilen veriler kendi grafikli verilerini izleyerek evde 

bakımlarını gözden geçirmesi beklenen hastalara otomatik olarak 

iletildi. Sonuçlar, müdahale grubunda idrar fonksiyonu, idrar sıkıntısı 

ve cinsel rahatsızlığın düzeldiğini göstermiştir. Her iki grup için idrar 

kaçırma ve idrar sıkıntısı skorları, ameliyattan sonraki 3 ayda 

ameliyattan sonraki 1 aya göre anlamlı olarak daha yüksekti ve 

semptomlarda iyileşme gösterdi. Stres testi sonrası mesanede kalan 

idrar miktarı artarak idrar kaçırmada iyileşme görüldü  (Sato, D., 2020). 

Hollanda’da yapılan bir çalışmada Gastro İntestinal Sistem (GİS) 

ile ilgili karaciğer, pankreas, özofagus kanseri olan hastalar araştırma 

kapsamına alınmıştır. Randomize olarak müdahale ve kontrol grubuna 

atanan hastalardan müdahale grubundaklere hemşire danışmanlığında 

telefonla görüşmeler sağlanmıştır. Görüşmelerde hastadaki ağrıya ve 

diğer şikayetlerine yoğunlaşılmıştır. Çalışma sonunda ishal, depresyon 

şikayetleri müdahale grubunda daha az , hasta memnuniyetinin ise daha 

çok olduğu tespit edilmiştir (Uitdehaag, M. J. ve ark., 2014). 
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İran’da yapılan bir çalışmada meme kanseri olan kadınların 

ailesinden olan bakım veren kişiler çalışma kapsamına alınmıştır. 

Randomize kontrollü ön test- son test şeklinde yapılan çalışmada, 

müdahale grubundaki kadınlara telefon uygulaması ile eğitim, 

danışmanlık verilmiştir. Çalışmada, telefon hemşireliği uygulaması ile 

bakım veren kadınlara eğitim verilmiştir. Eğitim içeriğinde meme 

kanseri nedir? Erken tanı için neler yapılmalı? Mamografi ve meme 

muayenesinin önemi gibi konularda telefon görüşmeleri sağlanmıştır. 

Telefonla eğitim alan müdahale grubundaki kadınların çalışmaya 

başlamadan önce mamografi çektirme oranı %13 civarında iken 

çalışmadan sonra bu oran yaklaşık %78 olmuştur. Kontrol grubunda 

yer alan kadınlarda ise mamografi çektirme oranı ön test ve son test 

sonuçlarında anlamlı fark olmamıştır (Nasiriani, K., Motevasselian, M., 

Farnia, F., Shiryazdi, S. M., & Khodayarian, M. 2017). 

12. TELEHEMŞİRELİK VE TÜBERKÜLOZ 

Tüberküloz (verem), başta akciğerler olmak üzere çeşitli 

organlara saldıran Mycobacterium tuberculosis'in neden olduğu 

bulaşıcı bir hastalıktır. Bu hastalık komplikasyonlara hatta ölüme neden 

olmadan tedavi edilmesi önemlidir. Endonezya'daki tüberküloz 

vakalarının sayısı 2017'de 420.994 olarak belirlenmiştir. Tüberkülozda 

ilaç tedavisine uyumsuzluk hala küresel sağlığın önünde bir engel 

olmaya devam etmektedir ve cep telefonu tabanlı müdahalelerin bu 

sorunu çözme potansiyeli vardır (Dramawan, A., & Haris, A. 2021). 

Endonezya’da yapılan kantitatif bir çalışmada tüberküloz 

hastalarıyla çalışılmış, hastalar, tüberküloz hastalığıyla ilgili bilgiler 

verilmiş; hastaların hastalıklarıyla ve şikayetleriyle ilgili sorularına 

cevap verilmiş, sistemli şekilde ilaçlarını almaları için motivasyon 

sağlanmış, ilaçlarını uygun zamanda ve peryodik olarak almaları için 

telefon danışmanlığı yapılmıştır. Telefon danışmanlığı yapılan 

hastalarda, telehemşirelik uygulamasının olumlu etkisi olduğu 

belirlenmiş, hastaların ilaçlarıyla ilgili uyum kontrolü üzerindeki etki 

çalışma öncesinde %39, çalışma sonrasında ise %82 olarak 

bildirilmiştir (Winarto, A., ve Bintoro, T. 2018). 

Yarı deneysel desen (Tek grup Öntest-Sontest) yapılan bir 

çalışmada telehemşireliğin  tüberküloz tedavisine uyum düzeyine etkisi 

araştırılmıştır. Telehemşirelik ile müdahale edilmeden önce hastalarda  

antitüberküloz tedavisine uyum orta derecede olanlar %23,3; zayıf 
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derecede uyumlu olanlar %76,7 belirlenmiştir.. Telehemşirelik 

uygulaması sonrası hastaların antitüberküloz tedaviye uyumu  yüksek 

derecede uyum olarak hastaların tamamında (%100)  olduğu 

bildirilmiştir (Dramawan, A., & Haris, A. 2021). 

13. TELEHEMŞİRELİK VE GERİATRİ 

Sağlık alanındaki, bilimsel ve teknolojik gelişmeler her geçen gün 

artmaktadır. Ayrıca, hastalıkların erken tanısı ve tedavisi daha erken mümkün 

olmaktadır. Bu duruma, sağlıkla ilgili, koruyucu ve geliştirici önlemlerin 

artması, sağlıklı yaşam tarzının benimsenmesi gibi faktörler de eklendiğinde, 

toplumda yaşlı nüfus oranı artmaktadır. Yaşlı nüfusun artması ile birlikte 

birçok sorun da ortaya çıkmaktadır. Özellikle kronik hastalıkların yaş 

ilerledikçe arttığı bilinen bir gerçektir. 

Tele hemşirelik kullanımı yaşlıların sağlık durumlarının 

iyileştirilmesine yönelik birçok çalışmada değerlendirilmiştir. Birçok yerde, 

uzaktan hemşirelik hizmetleri, yaşlıların ihtiyaçlarını karşılamak için uygun 

bir araçtır; ayrıca tele hemşireliğin sağladığı kolaylıklar, yaşlı hastaların 

hastanede uzun süre kalma ihtiyacını ortadan kaldırmaktadır (Elham, M., 

Samadi, N., Mehrnush, N., Mohamad, R., & Zali, M. R, 2011).. 

İran’da yapılan bir çalışmada, yaşlı engellilerin görüntülü görüşme 

yoluyla izlenmesi, onların topluma aidiyet duygularını artırdı. Ayrıca yaşlı 

hastaların uzaktan bakım merkezlerinden memnun oldukları ve bu nedenle bu 

merkezlerle sürekli iletişim ve bilgi talep ettikleri bildirilmiştir (Elham, M., 

Samadi, N., Mehrnush, N., Mohamad, R., & Zali, M. R, 2011).  

Hemodiyaliz alan yaşlı yetişkinler farklı fizyolojik ve psikososyal 

stresörlerle karşı karşıyadır bilgisi doğrultusunda hemodiyaliz alan yaşlı 

erişkinlerde telefon tabanlı tele-hemşireliğin algılanan stresörler üzerindeki 

etkilerini değerlendirmek için yapılan bir çalışmada, hemodiyaliz alan yaşlı 

bireylerle yapılan bir çalışmada katılımcılar rastgele kontrol ve müdahale 

grubuna ayrılmıştır. Müdahale grubundaki katılımcılar için 3 aylık telefon 

tabanlı bir tele hemşirelik programı uygulanmıştır. Çalışma müdahalesinden 

önce ve sonra fizyolojik ve psikososyal stresörler değerlendirilmiştir. 

Müdahale grubundaki fizyolojik stresörlerin ortalama puanı, istatistiksel 

olarak önemli ölçüde düşerken, kontrol grubunda istatistiksel olarak anlamlı 

bir fark olmamıştır. Ayrıca, tele hemşirelik kapsamında telefonla müdahale 

edilen gruptaki yaşlılarda psikososyal stresörlerin ortalama puanı, istatistiksel 

olarak önemli ölçüde düştüğü belirlenmiştir, ancak kontrol grubunda 

istatistiksel olarak anlamlı bir bir fark olmadığı görülmüştür (Fallahpour, S., 

Nasiri, M., Fotokian, Z., Jannat Alipoor, Z., & Hajiahmadi, M. 2020).  
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Kronik hastalıklara yönelik, telesağlık veya tele hemşirelik 

uygulamalarına yukarıda örnekler verilmiştir. Aşağıda direkt geriatri 

popülasyonuna yönelik tele hemşirelik kapsamında yapılan çalışmalara birkaç 

örnek verilmiştir. 

İran’da yapılan bir çalışmada, yaşlılara tele hemşirelik kapsamında 

eğitim programı uygulandı. Telefonla takip grubunda yer alan yaşlı 

bireylerde, Kısa Yaşlanma Algıları Anketi (The Brief Aging Perceptions 

Questionnaire: B-APQ) kullanılmıştır. Öntest ve son test şeklinde yapılan 

çalışmada telefonla izlem alan grupta, çalışma sonrasında, ortalama yaşlanma 

algısı puanının yükseldiği belirlenmiştir. Bu artış sadece müdahale grubunda 

istatistiksel olarak anlamlıydı. Sonuç olarak, yaşlanma algısını artırmada 

telefonla takip yüz yüze takibe göre daha etkili olduğu bulunmuştur. 

(Sadeghmoghadam, L., Ahmadi Babadi, S., Delshad Noghabi, A., Nazari, S., 

& Farhadi, A., 2019).  

İran’da yapılan başka bir çalışma, hipertansiyonu olan yaşlı hastalarda 

Telefonla Takip (Telehemşirelik) temelli güçlendirme programının Öz Bakım 

Öz yeterliliği üzerindeki etkisini belirlemek için yapılmıştır. Yarı deneysel 

yapılan çalışmada, hipertansiyonu olan hastalar sıralı örnekleme yöntemiyle 

müdahale ve kontrol grubu olarak iki gruba ayrılmıştır. 12 hafta boyunca 

telefonla danışmanlık ve tele hemşirelik takip müdahalesi alan grupta, öz 

yeterlik puanlarında artış belirlenmiştir. Telehemşirelik bakımına dayalı 

güçlendirme programının, hipertansiyonu olan yaşlı hastaların öz-bakım 

davranışlarında Öz-Yeterlilik geliştirmede etkili olduğu saptanmıştır (Behzad, 

Y., Bastani, F., & Haghani, H. 2016). 

Yapılan çalışmalar geriatrik bireylerde tele-tıp uygulamalarının 

hastaneye yatışların ve maliyetin azalması, hasta memnuniyetinin artması ve 

aile üyelerinin bakım yükünün hafiflemesi gibi birçok avantajı bulunduğunu 

göstermiştir (Kalender, N., & Özdemir, L. 2014). 

14. SONUÇ 

Telefonla danışmanlık hizmeti, geleneksel hemşirelik bakımı sunma 

biçimlerinden farklıdır ve dünyanın birçok ülkesinde, giderek daha fazla 

kullanılmaktadır (Snooks ve ark., 2008). Hemşireler, hemşirelik bilimi 

alanında Bilgi ve iletişim teknolojisini kullanarak değerlendirme, hemşirelik 

tanısı, planlama, uygulama ve değerlendirme aşamalarını takip eder (Taylor 

ve ark., 2015) 

Hemşirelik tele-sağlık bakımı için dokümantasyon temellerini 

genişletmek ve gerekirse hemşirelik tele-sağlığının hasta, aile, toplum, sağlık 

bakım sistemi ve araştırma protokolleri üzerindeki etkisi için yeni bir 
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hemşirelik teorisi geliştirmek gereklidir (Taylor J, Coates E, Brewster L, 

Mountain G, Wessels B & Hawley MS. 2015).   

Bu nedenle, tele-sağlığın hemşirelik müfredatına genişletilmesi, 

hemşirelik öğrencilerinin farkındalığını artırmak ve hemşireliğin dinamik 

gelişimini sağlamak için gereklidir. Koronavirüs salgını çağımızın en büyük 

krizi olarak kabul edildiğinde, tele sağlık sistemi aracılığıyla güvenilir tıbbi 

rehberlik ve bakım aramak ve almak için yeni teknolojinin gerekliliği yaygın 

olarak kabul edilmektedir. Tele-sağlıkta gelecekteki zorluklar, sağlık 

hizmetleri sistemlerindeki teknolojik avantaj ve bakımın doğasını, mesafeye 

dayalı ancak yine de hasta merkezli bakıma yükseltmek için klinik 

simülasyona ve çevrimiçi kurslara dayalı gelecekteki sağlık hizmeti 

sağlayıcılarının eğitimi olabilir (Asimakopoulou E., 2020). 

Hemşirelerin telefonla izlem ya da telefon danışmanlığı 

müdahalelerinin hastaların tedaviye uyumları, hastalık durumlarına uyumları, 

yaşam kaliteleri seviyesinin arttırılması, hastalıklarının neden olduğu belirti 

ve bulgularının düşürülmesi, özbakım gücünün arttırılması, hastane yükünün 

azaltılması üzerine etkilidir (Tekin Kaya, N.; Örsal, Ö. 2022).  
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